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 قلك ُق 0022

 تال اري < تلااو ةورم د "2202 7 هم 6

 ىروباسيتلا ديبعس ند 1 نب ليي عدس كيتو 0 بشل الما

 ري ىف مالكلا



 ١ رهاوجلا لتامين "نك ةلتسم

 رنا ا اكدر نحو سج اهلك رماوجلا نأ ىلا انحويش .بهذ

 نوكك كفا اهنأ امك 0 م رع نأ أ ئخالبلا ,مسقلا

 ام مسحب سيل لاعت هللا نأ أ ىلع ةلالدلا ىف هبتك ف "لاق-دقو ةلئامتم

 ىضنقي اذهو 0 خل نوكي نا زوع 3 0 هلو الا (0 نوكي ميتا نم

 هل ايام دي نادرو هذآ الا ّرْخآ مسجل فلاخت سل نأ كك

 هوجو هيلا بهذن ام ةحص ىلع لدي ىذل

 امهرياغتب هيلع عمو رخآلاب كل اردملا ىلع سبتلي نيب يروم نحل نأ اهدحأ

 ال1007 لالاو ابينيب قلعت عم] ال هثأ عم تلق تّشش نأو

 كاردالا هلوانتي اميف دل دلك اقدح ىلا لجلال الا وكما 3 ند

 اي الا ىشلاب فدعتي ال كار دالا نأل ايهلثامت اي كلاذو

 - قئامتلا 0 ك.لأذ 3 كارتشالاو ةفاقلا 0 5

 رخآلا هنأك امهدحأ نأ لجأل سابتلالا اذه نأ متلق مل ليق 1

31 

 فل 03 نلبتلالل نيكي نأ نن كب ال هل. ليق كاردالا ةلوانتي اميف

 امهنيب فلعتل رخآلاب سبتلي دق نيكردملا دحأ نأ انملع دقف هيبلا

 ه1 فا 005 امهلئاع' ناكملا نينبتليا كقو ةرواجم وأ ليلح نم

 ناكمل سابتلالا نكي من اذاو كاردالا هلوانتي ىذلا هجولا ىف رخآلا

 1( نوكي ةان58 0.



 مد

 لص م :سابتلالا نأ ى ةهبش الو امهلئامتل نوكيا نأ بجو قلعتلا

 امّثا لاقي نأ بجاولاف قّلعتلا 0 ان لجلال جيدي نيف

 1 امهلئاغ لجأل رخآلاب اهْوحَت 5
 هيضعقي امذلع الا فلاي فلكي كار دال ا مل ليق ن

 فلكي ام قالعخا ملعت كارداالا دنع ( ماكل نيك ا

 الف ةكردن ام دو.جو ملعن 5 (# سبل 82 9 اذا تاكرشملا نم

 اَقَلَعَتَم نوكي وأ هكردن ام ديجوب فلعتاي نأ 3 كاردالا ولي

 اقلعتم كاردالا نوكي نأ زوجج الو هريغ فلاخ اهلجألا ىغلا ةفصلاب

 ىضتقي 00 ديجوم لك يف عيشب و تح" اك هنأ ل دوجولاب

 بجو زوجع ال كلاذو ساو عيمج ةكرحم اهلك تادوجوملا نوكت :

 ضايبلا اهيلع كردي ىتلا ةفصلا لشم ىلع اكرم داوسلا نوكي ن

 ضايبلاب د داوسلا سبئنلي 2 نكيوي 1انبلفو ةديجاو دوجولا ةخفص 0

 تافص رفوجلل انكاردا دنع ملعن انف دعبو «لأح كلاذو كردملا ىلع

 نأ زوج الو [20] ميلا 3 9 انئاك 2 هنوخوو كريات ىفو تالت

 نأ 00 ال. هانيب لق امل ةريقا ةفصلا ىلع هب .كار 0 قلعت

 لضفي نأ بجول .كلاذك ىلع ىل هنا نتا لاا ل

 0 تايّداكملا بر نأ ْلَقَتني نأ نيبو يدل كلت ىف اًمئاك نوكب ن ءرأ نيد

 مك انرصب :ىع باغ مك ناكم ىف رهودل انكردأ اذا اَنأ انملع كقو اهنم

 ال 0 بجيف نيلي قب :قرفن ف امديم ىكامألا برقا ىف ةانكردأ

 كرحي هنأ الا قبي ملف ةغصلا هذه ىلع هب كار دالا فتعتي نأ حمصي
- 

 كاردالا نأ 7 ىلقف ريغ نم ريم اهب ةخؤصلا عر .ريجفلا يلدا

 اناف عبو «هتاصوأ صخأ ىع ةاّضتقم ةفص ىلع الا ٌىشلاب فّلعتي ال

 ٠ انآ لجل 2) 2280. سيل. 3) 610886 هيلا 6 )1



 كاردالا من 1 ةرجغ ع زبمتي اهب ىنلا فصلا ع ةولعت كأر ذا لكنع

 ىلع هب اقلعتم كار دالا ناك وملف فالتنخالو لشامتلا ةقرعم ىلا فيرط

 اذيمو ةخؤصلا هذف 9 هب فاعتي 5 ا تح ناكل 0 2 فرص

 ةدحاو ةفص نم َرثكأ ىلع ىشلاب اقلعتم كاردالا نوكي نأ بجوي

 3 1 1 مليبس نوكي :نأ بجو رصاح الو كلاذ روج مو
 داسف انفرع كقو اهيلع وه ةفص ّلك ىلع ىشلاب فلعتي نأ عصي هنأ

 لعافلاب ليص<# ةفصب اةّلعتم نوكي نأ نم ولخ ال كاردالا نأ ىلع «كلاذ

 لك للصخت هللا ىلعي وأ ىنعم نع ةرداص قضي. اقلعتم وكي او

 ةفصب اقلعتم نوكي 0 ةنيناذ ةفصب اقلعتم نوكي وأ ىتنغمل الو تادلل

 كار نالا قلعتي 8 16 2 أ افرع كقو تاذلا ةفص نع ةاضتنقم

 0 ناكل كلاذك ناك ول هثأل لعافلاب تدصح دق ةلفدص ىلع تاخلاب

 اًنْيِب لتقو لعافلاب لصح ىتلا ةفصلا وه هنثأل كي قلعتي' نأ

 نأ زوجج الو دوجولا ةفص ىلع ىشلاب فلعتي كار دالا ناب لوقلا ناسف

 لص ةفص لكب فلعتي [30] 5 بج ناك هنأل ىتعمل ةفصبد قلعت

 داسف اني كو يجب ٌّئ اًمستاك ردوا كرحذ أ بجوي اذحو ('؛ىنعل

 لصد ىتنلا تاغفنصلا رئاس ىلع انم حاولا . نورك كر نأ بجو كلاذ

 ةفصب فلعتي نأ زوجج الو كلاذ داسف ىف ةهبش الو ناعم اعم لجأل اهيلع

 اندم تدحملا كرحذ نأ بجي ناك هنآل ةلعل الو تاذلل ال لصح

 الو كلاذ ناسف انفرع دقو أك ردم ا.ذم 5556 نوك 7 وأ نيكو

 ملعن ال رعوجلل كاردالا دنع انأل ةيتاذ ةغفص ىلع هب فقلعتي نأ زوج

 از خفص هل 0 هيلعن الو ةفص 0 هنكردت. نأ“ نوب الو هزيتكأ ىلع د

 ال ءانأ ليق ناف اهيلع هكرحن ال ةفص ىلع هملعت نأ زوج امك اهيلع

 1) 182398 ل 335 056.
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 كاردالا ناك اذا هل ليق ريحتلاب سبتلت اهنأل ةفصلا كلاث ىلع هملعن

 مزقلا ليس لع ةريضتلابا معلا لصف ريحتلا 31 ةعصلا كلت نيدكت

 دنع ةفصلا كلت ملعن ىثح هب زيكتلا سبتلي نأ بجف سبتلا ناف

 فيرط ىلع الا ىرخألا ةفصلا ل الو هريغ اهب سبتليو ٌةلصقم كاردإلا

 لوانتي امك كاردالا مهلزاتقما ةازمل ”كوكولا 0 انفرع كق امك ا!ذهو 56

 زيكاتلاب سيمت ةياجمللا لب دوجولاب زيكتلا سيتلي م ,ىولل دي

 نأ تح لكما احكي ةلالد ىلا ليصفتلا ىلع هتفرعم ىف يات ىنتح

 كنخن نال ةيمادلا هيوم 1 مفي كاردالا ناك نا مودعملا كردي

 اذاو دوجولاو مدعلا ئتلاح ىف تاذلل ةقكاتسم ةتبثت اميف ًالفصلا

 ةعصلا :ىع هلا :تاذناب لضتحتي اف فارخألا نا املك ليل لنا 8

 3 5 تاذلا ةفص ىع ةاضتقملا

 ةيلع .نسبتلي ' الو: ضيفألاو. : تريسألا ٠ نيب. ىرذتي اهتدحا سيلا لبكا نك

 انيلكاني ل قل نيبوبسإلا 1. شاسبعلالا 7 قلك واع ىحلالال اهدحأ

 نع هل ليق [83] ايهفالتخا ىلع لكي ضيبألاو ني نيب لصفلاف

 لشامتلا ةئالد' :هلعجت ره سابتلالا نجما نأ 00 ةببجأ لاوسلا اذه

 لثامتب انيضف امنا, فالتخالا ةلالد لصفلا درج نوكي نأ مزلي ىتح

 كلب ملك كردملا ىلع رخآلاب اهدحأ سيتقلا اذا نيكردملا

 نك ال نأ .كنلاذ نضورعف انمهلقامت بس هجوب سابتلالا فلعتي نأ

 عا دقو امهسفنأ ىف امهفالتخا ىوس رخآ رمأب لصضفلا فلعي نأ أنفو

 امهيف ام فالتخاب فّلعي نأ ىكمي ضيبألاو دوسألا نيب لصفلا نأ

 ئكلاذ نيبي :امهسفنأ ىف نيرهولل فالتخاب ال ضايبلاو داوسلا نم

 ىفاثلا باومملو امهنيب لصفلا ىكمأ امل نوللا نم نييبلاخ اناك ون امهثأ

 اذا اهدحأ نأ ىرق الآ ضيبألاو نوسألا ىف لصتكي كف ساّبتلالا نأ

 اذهو اسمل هكردأ اذا رخآلا نم كردملا دنع ريمتي ل سمللاب كرذأ

| 



 (2 يفلت ىف يع ا الا ما ناكمل الا سيل شامتنالا

 ع ناكو لع نم هاند ها دت ىذلا و-9 0 وسو آلا م

 هذ د 3 عسقاو نوعا نأ كنق سقف ضايبب هدأو.هب لدبأ منار

 نب .ككأن "ىضيلء اذه نأ عبارلاو تقورتفا 3 اهناولأ 3 تقف رصاومل

 ىف انعط نوكي ال طا سسابتلاللا ليلو نم هافدروأ اما ديت“ مميأ التاق

 ماكحألا نم مكح ىف 'ناناذ كرئاشن نان عسي نأ لحال لئلا

 مكلل تيبت ل نا ريغ اهدنحأ ىف مكلل توبت ىلع لدي ام مك

 ىف 'نتياكرتشا نقف. ضارعألاو .ماسجألا نأ انفرع نق“ امك رخآلا'

 ضارعألا ىف رمتسي ال ماسجألا ثودح ىلع لدي ام ناك ناو ثودحلا

 ان بلا انيبلاح نما ملع اذأ ىيردرل قيام 0 سماك

 هجولا ىف رخآلاب كردملا ىلع امهدحأ نلت [40] نوللا نم نييلاخ

 عيل انك أذأو اب هلقامتب ىضقي تأ كي كاردالا هلوانخي ىذلا

 ىف اقرتثأ ناو "ايهلئامت بحي كلاذكف نومالا نم 10 اناكأ (© أ

 زوجج الو 5 ىف هيلع ا© امل (؛ نالقامتي امناف الثامن اذا امهنأل نوللا

 ةدلتخالا اذاعلا نم امهيذ كجمي اما نوجوب كفاذ قف 0006 يعمم

 ىف ةقرتفم تناكل ةفلتضم كسناك ول رهاودلا نأ وهو رخآ لهلد

 نأ اني ةالتخلا نع نبني دكحلا ب كلاذ ىق نارتفالا نيكي 18

 م ىف نتف هز اهنأ انفبع لقو :نيفلتخم لك ىف بجاو كلاذ

 اهنوك ىف تعكرتشا نق اهنأل فالتخالا بجوي .هيف قارتفالا :نوكي

 تلصح اذا اهثأ ىفو دوجولا دنع رهكتلا ف تدكوتشا دقو رهاوج

 1) 1س 1156. طاتعاكو 2) 3156. ىفلتخملا 3) 151 30

 4) 115ه. نالتامد.
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 هليثكح ام نضارعألا نم لشكي اهنهإ دحاو ٌلكف أ ةزيكتم  ةدوجوم

 انذوم كلاذ نوكي هجو ىف ايهتارتقا, رثصي ل .كلاذك ناك :اذاو ايعرتاس
 : هنع اًقششاكو فالتنخالاب

 هليتج ام ضارعألا نم لمت امهنم دحاو لك نأ متلق ملف ليق نلف

 مكح ضرعملا لامتحا نأ, لتحأل هل نيف ريكتلا ىف اكرتشا اذا 0

 قم هريبغ هليتك ام ليتك نأ ريكتم لك ىف بجيف ريكلا عبتي

 دحأ ىف دجوي نأ زوجج الو كلاذ عصي فيكف ليق ناف تاريكدنملا

 نأ جيصي ال ناك ناو هل ليق هريغ ىف دجوي نأ جاصي ام نيرعوإل
 جر ال مناف يي ةجيجا أ عدي ام: سفن اهذحأ «ق َنِخْبَي

 امبأ كلاذ ناك ول هنأ لامتحالاب ىيرن انأل هل المنح نوكي نأ نم

 دقف دكعبو ءايفاك [45] ريكا نم هيلع وه ام ناكل هيف دجوي

 0 اَذأ تبث لقف نبوفيلا لما قيلأتلا نأ" تبت

 ىلع رخآلا ىف هددجو حضي ام نيبع هيف دجوي نأ حصي اهدحأ

 هيف لجيياىح رمخالا مليم اما ريع :ليعح نأ نيد ىف ذة

 اميف رخآلا :هلمتك ام .لمتك نأ نيبو رخآلا ىف هدوجو مصي ام ريغ

 دحاو ّلك ىف دجوي نأ حصي ناك ول هنأ ىرت الأ هتان ىلا عجرب

 عجري اميف امهلاح ناكل رخآلا ىف دجري نأ حصي ام سفن امهنم

 امهنم: نفياو "لك ىف .دنجوي 5 حمصي مل اذا امهلاححك امهتاذ ىلا

 تناك ناو ةفلتخم ةركقلا نسيلأ ليق ناف حلا 7 550 0

 تأ متركلأ اف ىرخألا هب فلعتت ام 2 فقلعتت اهنم .ةدحاو لك

 رخآلا هليتك ام لثم ليتك اهنم دحاو لكك ناو يصل رهاوجلا

 نيترحقلا نأ لجأل ةدايزلا هذه دروي ال هاننكذ ام لمت نع ناقل لد

 نآلا هيلع امه ام فال امهلاح تدناكل دحاو رودقم انقلعت ول

 نأ اني بك اهلا نيرفرصلا لدم كي 137 نس سل



 نك كا كلرو نأ“ ع جاور ريغتت ال امهتاذ ىلا عجري اميف | امهلاح

 لكم ف اةلجمني, نأ عدي رماوأ رخثالا ى 2 ام امهنم كحاو

 هركق ام ّلّطبف رخآلا ىف دجيي ام ّلثم لا امهنم دحاو

 نشل لتك نارفركلا ناك ول لاقي نأ ةلالدلا 57 راقي اشو

 كارتتشالا عم ٌتصي ال فالتخالا نأل تافصلا نم فص ىف نيقوتفم

 الا رصاوجلا ضعي ليصح ةفص ال هنأ انفرع ققو .تاغضلا وئاس يف

 تافص نأ كلاذ نايب ءاهيف هكراشي نأ حصي وأ اهيف هكراشي رخآلاو

 2 ةنئاك اهنوكو اهذوجوو اهزيككاو رهاوج اهنوك ىهو عم برأ رصاوعلا

 [ةم] اهنوك ىف ةكرتشم اهّنأ انقرع دقو اهيف لص ىتلا٠تاَيَداَكُملا

 آلا روج اهيف لصح ذيج الو دوجولا كنع زمكتلا 8 دك غش رعاوج

 ةؤصلا ىف هل اكراشم نوكيف هريغ اهيف ٌلصحو اهنع لقتني نأ زوجو

 كا ا لاك ناك لذاو لبق نم اهيلغ 1 ناكل ىفلا

 : ةلقامتم اياب

 سيل امم ريمتي امنا رفوجلا» 1 كيلاد نع ليج كيمويادخا ٌليلد

 دوجولا دىنذع ره اوجلا ل انفرع دقو هزمكأبو ارهيج ل رهو <

 اهنيك ىف 5 رتشم ىهف ةدوجوم ن .ىكت مل اذاو زيحتالا ى 0 ىدشم

 0 اا ابنأ مهلعمو ريعلا ىف كرتشت:ه ناو رهاوج

 1 ىتلا ةفصلا و اهلثامتب ءاضقلا بجو كللاذك ناك اأو اهي

 ليق ناف اهيف ('اهكراشي ام ففاوت اهب اهفلاخم 0 تالا زيمتت

 لبق ةزيصتلو حج ع ردوجع سيل ام فلاخ رهوجحلا نأ معا ا

 نفع كب 00 ةفشم ذل ةفرعن زل ناو هيج انفع ئتمءانلألا هإ

 امو اي تف (2 لصح زممتلا نوسكي 2 بحيف هفلاخ امع هزيم

 1) 115 هكراشي . 2) 21858 6



 كلت فرعن رل ىتم انكَل ىرخأ ةفصب ريمتي ناك ول هنأل ةيضتقي

 عوف ةفلاخملاب ملعلا َنأل - انملع ناو هتقلاَكم ملعن لا ةفصلا

 ةناف ”تعنو ' «تتتكلا "ىف ناب نق 4 ةفلاخملا 7 0 7 0 ىلع

 دوجو لجأل 2 خهج ىف انثاك هنوك وك ةلعل اهلي فص لجأل

 عبذ داوسلا دوجوب ضيبألا فلاخ ديلا 3 لاغب نأ د ا بق 2

 لبق ناك هنأ اهدحأ همجيل هثودحل هريغل افلاضم نوكي نأ زوج الو

 ئف هاوس ام لكك نوكي نأ“ تحج :دثأ" قاعتلاو ءزيغل اعلان هيرك

 مودعملل افلاخم تدخن نوكي ل تح نا.كف كعيو هل الثثم توحد

 [50] بجول كلاذك ناك ولو مودعم رخآلاو ثدح اذه نأ ثيح نم

 نأ ثدحملا مدع اذا هسفنل افلاخم ريصي نأ مودعملا دجو اذا

 افلاخ نوكي نأ زوجج الو ءكلاذ داسف انفرع دقو هسفنل افلاخم ريصي

 قمل رجا قلق ينال ةهج ىف انثاك نوكي نأ وأ ةلعل لص ةفصب

 ناك امل افلاخم نو-كب نأ نم جم لو ع ىف انئاك نوكي نأ

 افلاضم نوكي نأ نم ير ال امنا هنأ ليقي نأ هل سيلو هل افلاضم

 فالكل ةفصلا كىلتب عقيو ىرخأ ةهج ىف لصحع هنأل هفلاخ امل

 تاذلا هذه ئف مكمل اذه نوكي نأ زوج سيل هنأ كلاذو اضيأ

 ةمدع لاح ىف 0 ناك لدلقف دكعبو نيحض نفضل لصحإ

 ا 3 لاقي ن أ زوجح الذ 8 ىف انثاك نكي مو ةرهخ نع اوهيمنام

 ىنعم دوجول فنا هناي لاقي ن 1 زبك و هيج 3 :انناكا هنوكل لصح

 هنألو خيج ىف انثاك هنوكل كربجغ ثفلاخور ذل زق ىف هانركذ ام لجأل

 افلاضم ريصي 01 ضايبلاب رهوجلا اذه داوس لطب اذا بجج ناك

 فلات هنأ ليقي نم لوق ناسك مف اوفا ركذي كل اضيأ نكي أذعو هءسفنل

2 



1 

 ىف اقفأألا اذا بجج ناك هدأ ىلع ؛ةهج ىف انثاك هنوكل هقلاكم

 انفرع دقو نقع نيلثم انوكي نأ ”نوللا ئيك افلتخاو بيلو

 امهيفني نأ ٌثضلا امهيلع ىئرط اذا بجي .ناك هنأل زوجا كنلاذ نأ

 98 بجيي اذعو انوش : كديح نم امهيفني الو الئامتت 51 نم

 ؛كلاذ .داسف انفرع دقو ةدحاو ةلاح نيف نيموحعم نيذوجوم انوكي

 هزيدتلو ارهيج هنوكل هقلاكم .فلاك هنأ نم هانلق ام ةّدك تّنبف

 ال1 كلا نآءريحتلا ىف ةككرابت ام لك ىف بج دو لبق نق
 ع

 زيحتلا ةفص نأ تبث اذا بجيت امنا ةيضقلا هذه نأ متركنآ امو

 انأ عم تاوذلا ىف زيكاتلا ةخفص 00008 ول هل ليبق -:ةلحأو ةفص

 لصفن ال انأ انيلع كقو نب يزبك لك نيد ليصفلا عقول قوي كئام اهكردنت

 مل ليق كار 0 لبلد [60] وهو رخآ ليلد أ لاقت ظزنذ ذا !ذه ليق ناغ

 طورشلا نم ةلالخلا 0 ركذن ام ضعب ل ل ام ىلع ومألا 5

 نوكي امثاو ًالاقتذا نوكي ل (ةرخآ لبلد ىلع و كذب لاؤس هذ. طقسأ 9

 - اماق ةئلسملا لخص ىف : ,دقلا كناذ ىلع ر اصنقالا نكمأ ع لاقتننا

 ال نأ وهو نك ال ةلئسملا للصأ ىف رذقلا  كلاذ نلعار اصققالا 5

 ختلالدلا ىف راصتقالا نكمي ل نيزيكتم 1 نيد ا كلفع قوفن

 قوفن نأب انأ انملع دقو الاقتنا نوكي ال هّناف نيرعوتمل لشامت :ىلع

 لقامت ىلع .ةلالدلا ىف راصتقالا نكمي ال قيريصم لك :نبب كاردالا نع

 بكاوذ هانيب ىذلا 5 لع لكلا بّترن 5 نم 5 و نيرهيلا

 هلوقن ام ةرصن ىف ةيفاك ةلمإل هذهو ءالاقتنا اذه نوكي ا نأ

 عتأل هاندروأ امن فئيعاضت ىف (#2 لليد ىكقف يشل نم هد نوقلعت ام اكمأف

 ضايبلاو ناوسلا نيب قفن امك ضيبألاو .دوسألا نيب قرفن انأ. اولاق: نأ

 1) 8ةهظ]لت ممطا] اذه 2) 8618 ه1 باول .



 و اولاق نأ و ةافحشفا "نيمف ضيبألل الا فويل نوكب ن ا بذذف

 دوفنم ا رهوجلاكو نامجناك ةاي.أملو ةردقلاو ماعلا ليتك ال رعاوج انقاف

 انركذ اميف هنع :باوللا ,لخد كقف هلمتك امل ةفلاخ نوكت نأ بجيق

 5 حصي ال امّثاو ضارعألا هذه ليتحت رهاودل هذه نأ انْيِب دق انأل

 (ةاهلين< ال اهعذأ لجأل ال هيبلا دوجولا ىف حانت ام دقفلت اهيف كجوت

 بلقلا ءارجأ فيعاضت ىلا لقن اذا دامملل ءارجأ ضعب نأ كلاذ نّيبي

 ةردقلاو ملعلاو ةايلمل هيف لجوت نأ خص ةصوصخ# ةينب دعم ىفنو

 فالتخالاو لئامتلا هب عقي اميف ةلتسم

 نع ةاضتقملا وأ ةيناذلا ةفصلا-وه لقامتلا ئف رثوي ىذلا ْنأ ملعا

 2 وأ نم ليثحرلا نيلثملا ُّك مسفلا وبدأ انخش ركذ كفو تاذلا فص

 ننيريو ناكملاو نامزلا الخ ام فاضوألا رئاس ىف نيكرتشم انوكي [68]

 خلا داوسلل الثم نيكي تقولا اذه ىف دوجوملا داوسلا نأ (”للغب

 اف ”نيداوسلا نو وخآ تقو ىف كجويو تاقولا اذه ىف يفي

 اهالحن رياغت ناو نييلثم انوكي نأ نم ناجرخ
 هب ملعلا نوكي ابن عقي اما لفايتلا- نأ :لقبف ف انين ىقا1نأ ماعاو

 0 ا 9 ل كلاذك ناك اذاو لثامتلاب ملعلل الق

 عصي اههلئاغ ْنأَل تافصلا رئاش ' ىف امهكارتشالا نما امنا“ امهقأ

 اول“ قوما وأ فيلكمو انهقاكو داش :مدلعب , ىأ .رهغا نك 232 ّك

 امو اهيللع :ىري ىتلا :ةفصلا (* نييع ىلع ناكو ىرخأ ةفص ىلع ىكي

 1) آلكوء. ةهليتك . 2) 1م اللاوو. مطل 5 3) 8"هطلق مهطآ

 خيضقلا 006ه» هزكوذ ةطصلتعطةة.. 4) 1218617. ربع.
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 58-5 00 انكي مل وأو ار تكل داوسلل دات نوكب ن أ بجو 0 ةهببضخغت

 وح نى نأو نج <ذو ليقف أ انت ف كا "أ ندلتما ان“ نمل نيداوس امهنوك ىع
 ع

 امو ىنيداوس امهذوك يف كزرنشالا وع لتامنلا ىف رثوب ىذلا 4 9

0 

 ت00 2 را

 دمع لاح ىغ ارهوج نوكمر 2 نأ ىف : 1اس
 مسا

 رهوخل نأ مشاه وبا, ىلع وبأ ناضيشلا هيلا بهذي ىنذلا نأ ملعا

 هللا نبع 0 خشلا ككلاذب لاق كفو همدع لا.> ىف 0 نركب

 نوكن ريكتلا ةفص نأ ةرفاظ ىضتقي ام همالك ىف ىرجي امبرو

 لصحي نأ نم هلثم عنم وه ىذلا مكتمل نأ الا مردغملل ةلصاح

 ىف اطروش دوحجولا لعدن أدوج وم ناك اذا الا 1 ا وه تيحب

 بهذو نكسب ارحب نأ خكك ىذو ضرعلل هلامتدا ىشو مك ١

 ةخفصد ىمملداع لاح ىف صنخ م موكعمللا ن 5 أ بحس د انكبش

 رعوجلل ا قو ظحنم ةفصسصب فشاخ امذناو ةربغ ىع اهب زممتي

 ١ لوقو خهج ىف انكاكو ادوجومو | زيكاتم 00 ىلع ةمطاز خؤص

 ل ىلا مسقلا وبأ انخيش بهعنذو طقف هزي ىف عقي فالخل

 ىركاب و نم عنتمأو ضرع هئأب الو رهوج هاب فيصوي ل مودعملا

 امبرو هنع ريكاتمو مولعمو رودقم انلوقو 2ىنث انف مغ مسا هيلع
2 

 01 هيك انميهذ ام فال. تابتالا هب بهذي نال تيم هئاب هفصب

 دعب نم هكذن ىنلا دخل

 ةبجو انبعقلم ةكص ىلع لحي ىذلاو
 ِِء 1 0 10 ١ د

 1) 1215ه. اهيضتقت ع



 الد

 نإف اتاذ نوكت نأ نم لاوحالا رثاس ىف هنئاذ مخ الو اتاذ ماد ام

 امأ ولخ ال هثأ لجل هل ليق هتاذل رهوج رهوإل نأ متلق ل لبق
 أ كعمدعأ 9 ةّجو ىلع تور 3 تورد 5 هدوجول أرهوج نوكي نأ

 كناذ ىف هيلع وه ام 2 لعافلاب وأ ىذعم دوج 2ك هجو ىلع همدعأ

 خفدص 2 فص نال 0 أرهوج نوكي نأ زوجك الو «هتاذل و

 ؛ ءاقبلا لاح : ىف .ارهيج :نوكي ال !نأ 3 ثود.خل ةااح هب ىنع 5

 عقي ل اذاو اروج ناك هيلع عشو اذا رهرلل نب لاقيف هيلا راشي

 ىف ارهوج هنوك ليكاسي وأ بجي ناك هنالو ارهوج ىتي من هيلع

 نأ زوجع الو «دجو ىلع اعقاو نوكي ال ءاقبلا لاح ىف هنأل ءاقبلا لاح

 لاح ىف ارهو> هنوك ليدكاسي نأ بجي ناك هنأل همدعل ارهوج نيكي

 كلاذ ضن ال نأ بحعا ناك هنا ىذعم 30 ِ وج 0 نأ

 ناف دعبو كلاذ كاسف انفرع دقو رهاوج اهلك تاوخلا نوكت نأ

 ل يكسب امنا مود عم ا ظدار 0 نأ انفرع دق انأل باججالا ليك مدعلا

 0 92 مدس علا ىف هكراش ام لككف اهمدعل كيرلا اهب ديري 8

 نأ نم يرخب نأ بجج ناك هنألو ريغلل ةفص بجوي نأ ليكتسي

 هليبس اذه ام قاعملا ىف سيلو دىجو اذا ارهمج تاذلا نيك بجيي

 5 بجو ىنعم مدع اداوس 3 ا 5 بخعا هاف دعدو

 زوجك 0 7 نود 0 لحأ نم هيغنب 3 0 وه لكضلا



 ذو

 ىعلا كنلاذ 'نونكي نأ بج ناك هنألا ئلعم دوجول .ازقؤج, نيكي: نأ

 ل رخآ ىذعم لجل ارهوج رهوخل نوك بجوي اهلجأل خفصب اصتخم

 ايهبجوم فلتخ نأ زجج مل لحاو دجو ىلع انقحتسا اذا ' قيَتفصلا

 ولا بنج ناك  «تأآلو ' ىنانعملا 0 قاعي هلام دوك 5 اكو

 ارهوج هنوك بجوي 55 صخب نا هيف الا> ىنعملا كلاذ نكي

 رهو نوكيو الا .هلج ال تأ 'اسملع . لشو .,ازفوج : ةريغ' نك -نود

 دوجو ىلا اريكتم ازهوج كوك فه كلاتخ رفتفي نأ تجيف ادم

 هذه نوكت ن . ىلا هدوجو ىف ىنعلا كلأذ رقنغي ن اء ىنعمالا.. كلاذ

 اجا امهنم اح نك ”مووكت مرآ لجو الدقو -0-- ارهوَجَت تاذلا

 كدسغذ ىلا ِء يشلا جابت كلا عن :ترنمب خلاكتسالا ىف اذهو هيحاص أ

 رفوجلا 0 كجو اذا هيلا راشي .ىعم.انهام "سيل هنألو 0 كلاذو

 راشب ىّنعم ص نذل و نوكي نأ نم بَمخ مدع اذأو ارهوج

 نوكسي 0 نم [86] رهوجلا كلأد عم جر الو مدع 5 - كيلا

 أر هو

 ناكلا لعافلاب قرج- نك ول هنأل لعافلاب زيهوج نوكي  قآلازوك الو

 بجو :كللاذ مص اذاو ارعوح هلعيج الو هدجوي نأ لعافلا نم مثصي

 الو نيغصلا ىبب ذا ارهوج اداوس هلعجي نأ هنم عصي أ

 ضايبلا ىرط اذأ بج ناكل كلاذ زاج ولو داضتنلا ىركم ىرجي اه

 بجي اذعو رخآلا م«جولا نم هيفنيب الو نييهجولا قا نم هيفني 3

 متلق مم ليق ناف لاحم كلاذو مجو نم امودعم ادوجوم نوكي نا

 هءاعج الو هدجرب قرأ عفم 00000 ارهيج ناك ول رقوجلا .ْنأ

 مدل لا داخل نيكي ىنأ..وع لدبادق مهاقا منال ذلا ليصقت ارهاج

 1) 18"هطلق ةنح 111,
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 اهرج هلعج ناف هرايشخال اعبات كلاذ نوكي نأ نم ب الف اهرج

 نأ هانلق ام. نبي امهيج نكي رث ارهيج هلعجج رن نأو كلاذبك .نانك

 اريخ هلعجك الو هدنجوي نأ هنم ص لعافلاب اربخ ناك امل مالكلا

 فلخا ايبف ميدقلا نم حدب ال هتاف اذه عمو لعافغلاب املع نوكي

 اميف اَنم حصي الو امولع اهلعجج الو اهدجوب نأ ميلعلا نم انف

 ملعلا نأ ليقن انسل. هل ليق املع_هلعج الو هحجون نأ رظنلاب دلعفن

 اولوقت نأ نم ذب .ال ليق ناف هتركذ ام ( انمزليف لعافلاب املع :نوكي

 هنوك ىف ارّثوم كقتعملاب اماع لغافلا توك نولعب مكنأ لجأل كلاذب

 كاذو الا هاعغل مو ئفا دلاجح مو الو املع داقتنعالا نم هلعفي ام

 ع ا ىلع رمألا لا هل ليق لاغلب م كنلاذ 3 نوكي لعفلا

 كلاذ مث هجم لع هعوق] املع نوكي نام لعافلاب املع كلاذ عض

 نع تا و نكمي سدو «كقتعللاب ماعلا لع سم هعوشقو هجولا

 !ذة ل.جوب 3 ىلاعت هللا م حنصي لذ قام قاف لاوسلا اذه

 © هلوانت ام ىلع كقتعملا نوكي ال نأب املع [803] هلع الو كاقنعالا

 لغد ال ا عصي راسك هثأ راحللا ىف كدز نبك نم ملعب ام وك

 ملع وه ىذلا داقتعالا اذه ىلاعت هللا فلخو لصح م ولو اهيف

 كدجيسي ا عصي ناك ةوجولا ضعب ىلعف املع ناك امل اتيف يا

 داقتعالا اذه انيف فاخ ول هنأ لجأل املع نوكي الو .داقتعالا اذنه

 اذه نأ ليقي .نم :ليق ءاطخ ناكل رادلا ىف كير نوكي ال نأ انردقو

 نوكي نأ انيك ناك منأ -ليقي نم ليف كظخو املع: نبكي ال ابنك

 1) 1156. ةزاجف 2) 1591611. هلوانتذر 121867. هلوانت.



 لو

 هب ٌسخأ وه اعضوم هل ُناف دعب هركذن امل لاوسلا ليخ قب املغ

 هدجوي نأ مص ارهوج ا هدجوي نأ حمص اذا ملو ليق ناف

 لعاقلاب ارهوج رفوجلا نوكي نأ مص اذا هل نايم اذن للجو

 منو هسنج ةفص تاذلل تينت م لعافلاب ا داوسنسلا نويكي ف

 تاذ ىلع ليكتسذ تاوذلا نم تاد ىلع صن امتا لاقي نأ نكي

 نو نأ تاذ لك ىلع حمصي نأ بجو كيلاذك ناك اذاو ىرخأ

 ىدحا ىلع تاذلا كلت ليصح فقي نأو اداوس نوكت 8 ارهويج

 دكحاو 07 لودعح عد اذا رثو ليق ناف لعافلا رايتخا ىلع نيتفصلا

 هل لبق امهيلع تاذلا 00 5 لعافلا نم جدع رخآلا نم الدب امهنم

 ام ىلع رمألا ناك اذاف نيداضتملا ىرج نابرجج الو ناداضتي ال امهنأل

 امهيلع تاذلا لعجدك نأ رداقللا نم حاصي ةهناب ءاضقلا بحو انفصو

 اههنوك وأ نيتغدصلا :ناضت الا: سيل ليلا .ناكلو ليصتسي ناك ('ال هنأل

 نأ لعافلا نم حصي نأ كلاذ ىلع مزلي الو «نيذاضتملا ىرجم نييراج

 نيبكلل نيذع ْنأل هنع ايهن ءىشلاب ارمأ دكحاولا مالكلا لعج

 آلا ارمأ نوكي ال مالكلا نأ ثيح نم نيناضتملا ىرجام نايرج

 اهراك هلغاك (نوكل الا اينهن نوكي الو هلوانت انا ”كيرم ةلعافا, نكي

 داضتل اهراسك "دال ادم [96]“ ودك نأ روج" سيلو هلواتدا اك

 ايهن ءىشلاب ارمأ دحاولا مالكلا لعجج ل مححصي ال كلاذلف نيتفصلا

 نأ هيلع ملي الو «نيكض نيتفص ىلا نيمكلل ىيذف دانتسال هنع

 ثيخ نم اكبق انسح كحاولا اعلا لعد نأ لءعافغلا نم عاصي

 ىيداضتمل ىرجم نايرج امهنأل نيمكلل ىيذه نيب ناضت.ال هنأ

 ةيرعت عم (2 ضرع هيف لصح اذا اَّلا انسح نوكي ال ىسال نأ لجأل

 1) ال ةةط]غ اذن 1١ 2) 11867. ضرع.



 هب

 هيك لصح اذا الا اكيبق نوكي ال جيبقلاو مبقلا هوجو رئاس نم

0 
 نأ متركنأ ام لبق ريق ناف بابلا اذه ىف نكاضتلا نم ىكأ اذهف لصاح

 ال هنأل ناضتنا ىردكم ىرجع ام اداوس 0 نيبو 07 كنوك نيب

 امثاو اريكتم 8 ال نأ ىضتقي اه 0 0 ْق " هل ليق

 ليمصخح اذإ كح كف اهيل ىرسي 07 خفصلا هذهب هصاصتخا وه

 لميدس كلاذك سيبو وميكاشم ويغ أريكاتنم نيكي نأ ارهوج أداوس

 د هنأو اضرع كبف 5 ىضنقيب ى ديياح انلوق 5 جيبقلاو نسل

 تيتو نم ديف هدجو توبث نمضتي جيب انليقو هيف ء جيقلا ةوجو نم

 رج 2 زيكتلا خفرص 8 3 ذه اش 2 رخآلا 2 نرافقف مبقلا

 نيب قرف ال ناكل ىذكه انلصح ول اذا اداوس هنوكل داضما ىركم

 ليحتسي ؛ناكلو ىيتاذل الصك نأ نيو ةدحلاو تاذل ًالصخ نأ

 نيب نأ متركنأ ام ليق ناف دوجولا ىف رهوجلا عم داوسلا عامتجا

 عكاصي ره زيك نأ كتيببح نم داضننلا ىرجكام ىرجكإ ام نيتفصلا

 ثيك صضايبلا دوجو لليك اداوس هنوكو وه ثيحك صضايبلا ديجو

 ايرَج ىرخألا هككصت امل ليكم نيتفصلا ىدحأ تتناك اذاو وه

 ال ريحت أل هتننط ام ىلع [98] رمألا كيل علك ىييذاضتملا ىركم

 مش . محكصي امذاو لاح " ىلع وه بيك سايبلا دوجو محصي

 5 ن1 ع وأ 0 اذعو هتركق ام مزلي الف اداوس نكي

 ثيح نم اًيهتشم هنوكل ناضما ىرجم ىرج اًيح انم دحاولا نوك

 امكف كلاذ ليك ايهتشم هنوكو ارئان هوك مخصي اًيح هنوك 3

 1) 1. اضرغ 9
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 ارذان "نكي مل اذا ايهتشم دنوك عحضُي امنا اح هنوك أ "انتفاع َلْوَقُي

 تيقتنام هدورصاح حكي هنأ لقب قرأ روج التف“ ارئان“ةنوك عم امأف

 وغ تبع ضايبلا توجو عحكضي امثا تاذتلا كلا كَ لوقت كلاذكف
 و

 ع

 ناف هككضي نأ روج الف !كاوسس ناك اذا امأف اناوس نكي أل“ 1ذأ

 0 ناك هنأل هل لبق أرهوج- اداؤس لعاقفلا' ءاعج نأ زوججع 9 مل 7

 ىفتني الو داس هنأ ثيح نم هب ىفتني نأ هيلع ضايبلا ىرط. اذا

 نوكي نأ" نم -نصائيبلا ىرظ أذا لب. الف :هعبو زهوج ا ذأ "تيا قم“هأي

 نااار ان ليم” ناح هلك لالا . ةزقني: ىأ: دوك ؟الؤ 'هلينح الاي

 ويكاتنلا : لوؤي مث .كاوس هنأ ثيح نم (2اذه ىفتنا“ ىئرط اذا "ضصاّيبلا

 نكي الادل ليف زيت ئفا هذوجو ىلا جاتخي هنأل نوجولا ةفصلاوز
 ىتح وف ثتيح نجوي نأ ىم لب ال ؛ضايبلا اذه ّْنأل كلاذ لاقي تأ

 ثيتع كجوي الو. كاوس اهنأ تيح "ىمأ تاذلا هذه ئفتتت نأ عاصي

 تاذلا هذه نأ لاقي نأ نكج "فيكن ةيكتم ةدوجوم' ثاذلاو الا ف

 خفغص لاوول اريحا هنوك نم جر مك ضانيبلا“ دوجو لاح نيف ئغتتت

 ل تنيج كزهتحأ ماكل نال أدوجوم': ئقجد 2 تمد هنأ ع ؛ديجملا

 ةنزيك ناكلوا جملا اذه ؛ىئف هداضي :انم "هيملح.(9 طي+ ل١ ام ئقني

 هلجولا اذه::ىم هداضيأ امأ هيلع ئرط اذا ئفتني نأ بج اداوسأ

 011 ملاح« ام امرادحم [اذطهط عليك“ نأ ايجنع ذه

 سيلا هنألا هتتاؤ: : ىف د هنيتلع وق امل ”ارهؤج هولا نوكي نأ روج الو

 يرن [106] انألو ؛اهلجأل رعيج .دثأ لاقيف :انهيلا: راشي :ئرخآ ةفض انها

 فصلا كلت نوكت نأ بج ناك هنألو ةتافط ئف لازعألا نه انم ذب

 1) 3كم. تاذلا اذه, +1ه11هذوط6 ىشلا اذه ه3ه» طاوو اذه.

 2) الكوم. ذصصم# ارطير ةتعط طقعط ملر 515561165 ىرطي .
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 متلق ملو ليق .ناف. رهوج انلوقب داوملا م اذعو .اهلجأل ازيكتنم نوكي

 تماد ام :ةلصاخح. نوكت“ نأ بج :اهثأف : تاذلل :تمتاك اذا: ةفصلا .ّنأ

 تناك اذا ةفصلا ةلونمب تاذلا ىلع .ةروصقملا ةفنلا نأل هل .لئيق :تاذلا

 لص ال نأ زوج ال ةلعلا ىلع ةروصقملا ةفصلا نأ امكف ةلعلا ىلع ةروصقم

 كلاذكف اهب اهليلعتل اضقت ةلعلا لوصحت عم :اهلاوز ىف نال ةلعلا لوصح عم

 ىلع ةروضقم تناك اذا تادلا لوصح عم. ةفصلا .لضحت ال نأ زوجب ال

 خفص نع ةايضتقام اهانلعج 0 ةخفصلا وا كداذ حض «( طقف“ تاذلا

 عما ةاضتقملا ةفصلا لص ال نأ ربك .مل :طقف اهيلع ةروصقمو :ىرخأ

 ىف'هانلق ام ىلع .داع اكلاذ لقن مل: اذا انأل ةيصتقملا ةفصلا ليصح

 ال :تالاحلا : داس . ىف: تاذلا , .نأ . ( متلق.. مل. ليف ناف ضقنلاب ليلعتلا

 3 عطي هنأ تاذ انلوقب ضرغلا: نأ (: دل ليق اناذ نوكت نأ نم 1

 نأ زوجج ال رف ليق ناف كلاذ'ىم تاذلا :يرخ .الو هنع رخو ! ملعي

 هن ال نأ مجصي هل .ليق ؛اناذ نوكت خوان جرختو اهب  ملعلا فلعتي

 ىف ادب الف هريغ نيبو هنيب ملعلا اذهب: ريمتيف لق نم ادوجوم ١ ناك

 فلعتم .ملعلا اذهل . ىكي. رثاوث هنأل هب اقلعتم نوكي نأ نم:ملعلا اذه

 ءىشل نوكي ال نأ بجول. هريغ نيبو ةنيب. هلجأل زييمتلا : عقي هنأ عم
 فذعتي نأ حمصي ملعتلا نأب .انيضق .اذه: ناكلو .فّعتم: مولعلا نم

 نيب لصف ملعلا اذه لجل ؛عقي ال هامجنا [109] فكيرط ىلع ىدلاب

 عقو هنيعب ىشب ؛فلعت . اذا انك لمجلا نم: انهريغ- نيبو ةليخل هن

 تاوذلا . م هريغ :نيبو هنيب لصف. ملعلا١ كلاذ .لنجأل

 1) اللفه. انتضوع. ..2) منلق زم (1ةط]غ ةنح اهب. )3  ىا ةمط]غ طص ل15



 رك

 نوف لل اك دعردل نأ اضيأ كلا قلع لكني ام اذحلو رح ليلك

 وأ كزببتكأ ىف ارتو-م دوجولا نيكي نأ اماف اريكتم نوكب ىأ“ كح

 اهتوبت بجو اذا ةفصلا ْنأل كسلاذ نم كب الو هاوس ارمأ رثوملا نوكي

 فقرباعت كمي 0 ةفصلا كلت لاوز لكذع اهلاوز بجوو ىرخأ خفص كنع

 كتيبتن تنرشوملا ل اهب قلعت ا بجو داوس رخآ رمأب زخفصلا

 ةفص زيكتلا ىف رّثوملا ناك ولو اهاجم ىرجج امو ةقيرطلا هذهب

 كلاذ لاحتسا اذاو اريصام نوكي نأ دوجوم ّلسك ىف بجول دوجولا

 دوجوملا ىلع ةدئاز ىرخأ ةفص كلاذ ىف رقوملا نوكي نأ بجو

 ةدّدحكتم ريغ وأ ةددحتم نوكت نأ امأ نيرمأ نم ولخت ال ةغفصلا كلتو

 دوجوملا لخع ةددلكم كعذاك اذأ اهنأل ةدوكم نوكت 3 زوج (' هلو

 نوكت نأ ىم لوا اهد ًاللعم نيكي ناب زيكلا ىكي مل ريكتلا ددكتك

 ةداحاو لكك نوكي نأ بجوي اذهو ريكتلاب ةلّلعم (2 ةفصلا كلت

 ةفصلا ليلعتا ليكسي ابك ليكسي كلاذو اهتبحاص ىف ةرثوم امهنم

 للعم نكت مل اذا ةفصلا كلت نوكت نأ بجج ناكف دعبو ءاهسفنب

 ىخألا ةفصلا تناك نأ مك ىرخأ ةفصب ةلّلعم نوكت نأ دوجولاب

 لوقلا بجوي !ذهو ىلوألا ةفصلا ىف مالكلاك اهيف مالكلاف ةدّدكتم

 ىلع رهو. لوصحو صح الو اهل ةياهن الا تاتفرف لع رهيب ليصع

 ةلمجلا هذه تحكاص اذاو هلوقعم ريغ رصح الو اهل ةياهن ال تافص

 د ةدّدحتم ريغ ىرخأ ةفص ريخلا ةفص ىف وبلا "نكي نا كح

 اهمّكع لاح ىف تاذلل ةريتسم نوكت

 اهدحأ نيبرَص ىلع مودعملا نأ اضيأ كلاذ ىلع [114] ّلحبو ِرَخآ ليلد

 1) ةكمواظ. ا. 2) خفصلا 4هط]أ طن 15



 ارإإ

 اوكي نأ لحسا دج اذا هنأ هلاح نم قاجلا تيد" نأ لكلا

 رخآلا نع ازيمتم نيمولعملا 5 نوب نأ نم تيا كلا

 الو خلصاح مضل كا انفصب أزيمتم نوكي نأ نم ('ولخإ سيلف

 0 ال زيمتلا ىف رقوي ام نذ مرد زيمتي نأ زوجج

 عيت مكح لك نأ امك هيلع روصقم ريل نأ عم هنع ايخارتم نوكب
 تاذلا نأ كلاذ ىنيبي ةفصلا لوصح لبق لصح نأ زوج ال هذاف ةةفص

 لعفلا ةكص نأ عم ةردع وكت نأ يع نع لستلا اي ١ 

 حضاو اذهو ةرداق اهنوك ىلع و

 لك يح ااريمعمأ نيكي نأ نم كب ال ىلاعت ىراببلا 1 ليلد

 عجيي اميف هبانم بوني نأ روج ال هنأ ىرت الأ هل افلاخو هاوس مولعم

 كلاذ نوكي نأ بجو /كلاذك ناك اذاو ةفلاخملا وم ؟ذعو هقاذ ىلإ

 الا كلاذك نوكي نأ زوجب الو ع ائيمتمو ميدقلل افلاخ 503

 بجي مودعملا ناب انيضفق كلاذلف هريغ نع زيمتي اهب ةفصب صتخو

 هريغ نع زيمتي اهب ةفص ىلع نوكي نأ
 ّدح ىلع ملعي نأ لوصول الا نات تكلل ري تل

 ىلع ملعي ن 9 حاصي مل الصغم مسعي نأ حاصي 30 8 هنأ ليصفنتلا

 ال هنأ انملع كقو كلاذ تبت اذاو بننكلا ىف 0 امل ةلمجلا لح

 تبي : ريغ نع اويمتي اهب ةغط,_ قلاع وتو انا ماتم ا ل
 ىلع ةمودعم وأ تناك ةدوجوم تالال رئاس ىف تامولعملا نوكت نأ

 اهريغ ىع اهب زيمتي تافص

 كب الف [115] رهروجلا قلخ دارأ اذأ ىلاعت هللا :نأ وهو 6 ليلك

 تنع: ويفي نأ بج هلأ ملاح نه 3 ام داججا ىلا دصقي نأ 7

 1) الكوع. ممزقؤودو اولكخ



 اذار

 ريفتي نأ زوج الو اةريغ ىع.هدنع' نيمتيو الا ىتكها وكي الو دوجولا

 5 صعب. نأ الا: هريغ نم

 كيكرف بابلا اذه 'ىف ةءيشلا ئم هب نقلت اما

 يذ: انضرع  ضوعلاو مالعلا لاح ىف. ارهوج“ ناك .ول رهوجلا نأ .اهنم

 ءارصوج وأ اضرع لعق ىلاعت هللا ناب :لوقلا ىكما اَمَل مهعلا لاح

 نبق اذاذ ارهوج هنوك ىلع ةدئاز هدوجوب ارهوزجلل ةفدص ال هنأ اهنمو

 اهنمو 33 لك ئف كوجونم هقأ , لئيق, هتاكف: لاح لك _ ىف عرقيم هلأ

 تصي نأ بجول همدع لاح 'ىف ارهرج رهوجلا نوكي نأ راج ول هنأ
 معلا لاح ىف تاذاضتملل .البانق :مدعلا لاح ىف اريكام نوكي“نأ

 داشف انفيع كقو تاداضةملل الباق نوكي اهب رهيجلا يم لوقعملا نال

 هومتلاق ام. كسفي أ بحيف قكلاف

 دج كل لوه# لمافلا ئنعم مرأل .ديعنف الوأ هولاق ام انمأ كليجا

 ديدجولا ةفص ىلع رهركلا ليصح كق ىلاعت هللا ناك اذاف .مودقم

 لاوسلا اذه. بلقيو ءامهل :العاف ناك. دوجولا ةفص ىلع نقر لصخحو

 نأ كيلع بجيف ئش هنأب مودعملا فصت كنأ لاقيف لئاسلا ىلع

 ةانيشألا خم. انببش كحد مل ىلاعت .هللا نأ لوقت نأ ةقكؤ.ام خاص

 ىلا مدعلا ىم'مودعملا عرتخا اذا هنألا كللاذ ىنمزلي ل لاق اشف

 ا اي اين وانك ل ثادحالا ىنغم اذهو هتدحأ ىكقف د

 بفصي ىف ىلع انيقتو باوجشتا نيم ليمن : انام نضراف انلق .ةمدغ

 نأ كمزلي. لاقيف ؟ىش: هنأب هتيمست ىم عنمتيو مولعم هذأب مودعقلا

 0 اليل ةيلعي ايم فقل! 9 :2اب ىلا نأ ليفت: نأ : ةتلقوانتم ٍحص

 ةقلك ععنلا امق هقلَح ام. لبق انمولعم ناك سف كلاذ“ نألا ءايشألا

 1) 11961. كجو.



 أر

 ١ الش الق# ءانل 'اوثلاق امك مولعم ريغ وأ [126] امولعم ةقلخ ام ناكأ

 ظ 3 اباوج 5 م اننكميو الا قول نع باواحلا“ نإ 5 هنوركذي

 : مدح اكونت
 ىلع ةندئاز ةفص هديحب رهوجلل ن ل ميظع ءاطخف اهتاث ةوركذ-ام امأف

 5و الا دوج دنوك 2 ىلع انللد لق اّنأ ,ىكلاق نيبي اره موج 38

 نوكت 'ن .رأ لاكمو 0 ةذيجو 0 تيت كفو لعافلاب نوكد ن

 ٠ :لعافلاب لصصح نأ زوجج ال ىتلا ةفصلا 2 لعافلاب ةلصاحلا» ةفصلا

 ةلع ريغ يم" نيغلمخكم نيرمأ نيب عمجف اثلات :(' لاق ام امأف

 اوي نوكي نأ 5 ال رعود نأ نيبي نأ كلاذ داسفا ىف :جلاو
 ةمدخ, لاحم نق "قوم 'نأ :بدجول كلاقك ناك ول هلا مولاعبا وهو

 الا تشر امل (* تير ول ىتلا ةفصلا ىلع تااصح اذا تاذلا نا

 هلا ىأر اَمَل ىأر ول ىتلا ةةفصلا ىلع انم دحاولا لصحو اهيلع اهنوكل

 متركنأ ام ليق ناف «داري :نأ ب.جاولاف عناوملا تعفتراو: اهيلع هنوكل

 ظ ارت .نأ مصي الف 0 ىتلا ةفصلا 0 ناسك -نأو هنأ

 5 ةيوولا نم ([طدش دوجولا لعبت نأ 0506 ال هل لبق و - الا

 يلا ةغصلا ىف الو رفيلملا اهيلع قري .ىنالا :ةفصلا .ئف.الب ويتأت هل 2

 اهيهبالي لي يبي ىلا :ةسنلل ةيكصا نتف الو: ىيقارلاد وذ .اهلجأل

 انآ نم قب الف ةدؤرلا ىف اطرشإ نوكيا ام .لكو ةسانلل :ةكص دب“ لبكت
 ض 02 كلاذ نيبي اهانركذ .ىتلا رومألا هذه صعب ىف ريتأتلا ىمضتي

 مل هاا انور :ىف .اطرش رموجلا . ىف :نوكلا وجو لع .نأ زوبع
 قلو ليق (ناف ءايعانركذ. ىلا رومألا هلع نضع ئف 0 هلو هنن

 ,عطقني يعل .أ انفرع سلق هل ليق  مودعملا كردت نأ زوج. ال

 1) ةنتق ع10886. 2 2) قالا تاياور»



 مع

 [125] هكراش ام للكف همدعل كلاذك نوكي امّناو ىناثلا ىف هل انكاردا

 روجيال رهيجلا نأ انلق (' دل ام اماف «دكردن 0 ليكتسيف مدعلا 8

 رهوجلا ناوسلا لح ص وبلا (© تأ موكعم وفروا ةارشا لج نأ

 اذهو مودعملا صايبلا ىف مالكلا كلاذكو هلك نأ بجيل مودعملا

 لح ىف ةدحاو ةلاح ىف نيلاح ضايبلاو داوسلا نوكي نأ بجيي

 ككذ نقو لكملا لع. نيداضتم انوكي نأ نم امهجارخو داحاو

 هيلع ناداضتي ضايبلاو داوسلا نأ وهو رَخآ هجو ىلع ةلالحلا هذ

 ليك نأ 1 ناكو. هيلع :ناداضتي ناكل 0 رو لح الكي رات

 ىلع اذاضت امل ايهنأ امك هنع رخآلا مدع لل ىع ايهدحأ مدع

 اذهو رخآلا توجو ليك ايمدحأ دوجو ناك ايهدوجو لاح ىف لأ

 ملع ليكاسي ناو امهمدع لاح ىف نادضلا ٌداضتي نأ بسجوسي

 : ايهدوجو ليكسي امك نيحضلا

 نيفرتغم انوكي نا زوجي 5 ضوكلا نأ ىف ا
2 

 امهنبي 0 5 2و

 ع

 ملاكلا 1 نوكيا نأ اوزيج اذهلو جيك كيلاذب نأ (هحرتيش بنفذ

 نوني نا ريك الا. مسقلا ونبأ انضيش لاقو كللاذ اوبجوأ لب ةالخ

 ءالخ .ملاعلا ىف نوكي نأ لاحأو امهنيب ثلاث الو نيقرتفم ناره

 | هانلق ام خكص ىلع لدي رخلاو

 ماسجألاو فاولل نم ةيلاخ :عضاوم هيف نكت مل ول ملاعلا ْنأ اهدحأ

 انملع كلذ انيلع رّدعتي ال هنأ انملع ايلف فّرصتلا انيلع رّذعتي ناكل

 فرصتلا انيلع رّثعتي ال امذا هنأ متركنأ ام ليق ناف الخ هيف نك

 1) ة6طلغ ؟1611هنءطغ كلاذب ا 2) م8067. ىنأ.



 م

 اذهلف ةطسينم تدناك نأ دعب ضبقنت ءاوهلا ءازجأ نأ لجأل هيف

 اهنكامأ ىف لصح نأ مص تيضيقنا اذا اهّنأل ادم فرصتلا ىتأتي

 مصي ةريثكلا ءاينشألا أل تناك امم لقأ [138] ريصت اهنأ نولوقي امبرو

 ةريثك ءايشأ دسحاولا ءىشلا ريضي نأ حصو ادحاو ايش ويصت' نأ

 لاقي نأ صصي ال هيف للخ ال ملاعلا نب لوقلا اذه عم نأ مل ليق

 ىحاولا ليبس“ ناكلو 0 طاسبنالاو 3 ءاوهلا 0 0 ساطتالب

 عصي فيكف للخ اهيف 0 الذ ضعب نم اهضعب عمت * ءارجأ
 ع

 ءايشالا نأ ىف هىلاق ام امأف «زانتكالو لخلختلاب اذه عم لاقي نأ

 نأ كلاذو داسفلا نيب وهف ادحاو اعيش نوكت نأ عصي ةريثكلا

 هايشألاو هسفنل نيلثم نيتفص ىلع لصح نأ زوجج ال دكحاولا ءئشلا

 ايش تراض ولك ةيناذ ةفص اهنم كلو لكل لش 00 ٠

 اهتافص رثكأ 'لاوزب لاقي .عرأ امأ نيرمأ تحأ نما ل ناكل د15

 تاذيلا :نأنب ,لأقي أ بكل نا نيف ان ا

 دقو روع الااضيأ انفو تاذلل طلال كاس نع لش نا
 ناسف «عئابطلا باحصأ ىلع ضقنلا باتك ىف هيف مالكلا انيضقي

 0 وه لصح ام لاح ىف اندحأ ناكم ىف لصح ءاونهلا :نوا لاق

 ذل اندبحل نأ اهدجأ 10 نم دساف اذه هل ليق اولا ٠ ناك

 5 ل بحكيذ هيلا 0 ىذلا بنئنادلا ىلا ءاوهلا عد فرصت

 لقتنا حلا ناكملا ىلا ريصي 2 عصي الق ةيجلا كلت ىلا ةاوهلا

 (1 الا انحخأ ناكم سس لقتني نأ حمصي ال هنأ ”ىناثللاو 00010

 قل ا لاقي ن 0 كي نقحا نم ناكملا كلاذ غرف 7

 1) الأ هق 10



 الذ

 اندحأ لاقتنا لاح نب اولاق ىتمو ؛مسج نم اغرذ نوكي نأ مجصي ال

 لقتني ناك نا ءاوهلا كلاذ ول مهل اناق هيف ءاوهلا لوصح لات ص

 دامتنعالا ندم اليف لعفي امد لقتني اينئاَق [135] ايي ناكم ىلا

 ءاوهلا ناكم ىلا امم دحاولا ةكرح لاح ىف لصح دايتعالا كلاذو

 نوكي نأ بجيف ('تقولا ىف لاقتنالا ءاوهلا ىف : كلوي دامتعالا كلاذو

 ضرتعي نأ نكمي هنأ الإ دنع كرحت ام لاح ىف اغراف انححأ ناكم

 كركي نأ لبق تامتعالا اعف كوستا نأ اج مالكلا اذنق ئلغ

 هناكم ىلا ةكرحلا ءاوهلا ىف كلوي دامتعالا كلاذو ءاوهلا ناكم ىلا

 عنم اذا د لحل نقح نمو ءاوهلا ناكم ىللا يه كرحتي ام لاخ ىف

 لاعبو ل خهج ىف دلي كل عنام 0001 ةتامس ىف دياوتلا ىم

 بصي ةام ناولمم نازوك انهاه نوكي نأ زاجل هولاق ام متص ولف

 ةيف رخآلا ىم ءاملا بصي ام لاج ىف رخآلا ىف اهدحأ ىم ءاملا

 اذا فيضلا ناكملا ىف بجج ناسكو رّدعتم اذه نأ انفرع دقو

 2 ىف اًمنكامأ ىلا اولقتني 00 مهنم حصي نأ سان انليقتسا

 (2 كلاذ عك انفرع كقف مهنكامأ ىلا لقتنن

 [140] لح انْ كر انّذخأ ول انأ كلاذ ىلع ّلدي ام دحأو 23 قيلت

 ديف ءاوهلا لوخد عنمي لح ىلع ةمار امتدت لما سالابا ةيبناعح

 0 نم لب الف انبذج اقأو رخآلا نم نيستا حا بذج ىكمأل

 ل07 | ذي وهلا نأ لقيا نأ لحل سيلو ةالج كانه لضحت

 اك 1 نا مسي ناكل هنأ 0 ا وا ا
 اذا بجج ناكو كاذ داسف انقرع كقو هيف فني ام ةلزنمب ريصي

 1) 8هط]غ 0552: ناكملا اذه ىع كحاولا هيف كركي ىلا

 2) 816م ذص 1 رخآ ليلد هولتنو ءودَ منت ةءارقلا تغلب .



 ا

 ناكو للكل كلاذ نم .يرخ ناب هيف ءاوهلا ىقبي ال نأ هيف انخضفن

 ءاوهلا هلخدي ال نأ قزلا رهاظ انريق اذا بجي

 اَنأ وهو هب انأدب ام براقي امب كلأذ ىلع ٌلدكتسأ كقو رخآ ٌليلَد

 زوغلا اذه ٌمصي الو رب هيف زرغن نأ اننكمأ احير هانألم اقر انذخأ

 ناكم ىف نّيمسج امتجا صب ال هّنأل للخ كاع نيك ىإ ناب الا

 لاخدأ دنع قزلا نم يرضي ءاوهلا ن نأ لاقي وأ نكت لاسحاو

 اريثك اللخ كانه َنأِب لوقلا نم نب نكي ملف (' هاّنيِب امل هيف وبال

 اهنم ءاوهلا انصصمو سأرلا ةقيض ةرورق انذخا" اذا اَنأ وهو رخآ ليل

 نماذيفا نكتب كلل ناك ماهبالاب دودسم ا أوو ءاملا ىف اهانرمغ مت

 أر رم اى هل كال 2 م لك مذ اهنم عهمسي نأ ريغ

 كلاذب انيِلَفف اكتم ءارنلا طيب ل اذا عمسي امك اهنم توصلا عمسي

 (* «للخ كانه لصحف هريغ هفلخ الو صملا دنع اهنم يمك ءاوهلا ْن

 فحسا وبا انخش هدروا دقو بابلا اذه ىف لاقي ام ىوقأ نم اذه

 : شايع ىبأ

 اذا انأ وهو رخآ هجو ىلع ةلالدلا هذهب ٌلدتسأ ىقو مك ليلت

 [14] اهسأر (ةانثددس 5 اهنم ءاوهلا انصصمو ةروراقلا هذه انذخأ

 كف ءاوهلا نأ ال ولف اهيف لخدي ءاملا ناف ءاملل ىف اهانبلقو ماهبالاب

 2 6 لخدي ال امك اهيف ءاما لخديل 0 رج (4 نضلل اينع 7

 ىف هسفن ىلع اذه د وبأ انخش اهدروأ كقو اهنم ءاوهلا ( صمي

 ليخدي (5ضملاب نأ لق نأب هنع باجأو هيف هباكتأ فلاخ ام بانك

 1) 3كم. اند. 2) 1156. اللخ , 610556 ءالخ .

 3) ة1وءزل, اندةنس. ا 1715 ضم اب . 5) كوه. طق 0 ءط عود 1

 طاتصلعا طع عدت ص .
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 نوكي ١ نأ نامل نست نمو لاق فراب ءاوه انهنم :يرخيو راح اوه .اهيف

 ('اهنم جرخي اذهلف ةكرذل ءىطب نوكي نأ دربلا نأش نمو ةكرخل عيرس
 :ةالخأ رئاعلا ىف نوكي نأ ةلاكتسال ءاملا لصحو اعيرس راخل ءاوهلا. كلاذ

 اذ لبق تيلق دق كتأل تصقان كنق كنأ مشاع بأ انخش هل لاقف

 8 اهنم ةاوهلا ادح ا :يعولشإألا لع تنمكر ا ةيجاحملا 3

 ولو © ىدت ٠ لعلي جواس عاوهلا فلك هل يا هتني امنذاو 0 3

 نعت لك يقامنم جرافل ءاوهلا فلخ ناكل راح ةازه اهيفا”لحج..ن

 (ةصملا ن ل نضقان. كقف راخ ءاوه ءاوهلا كنلاذ فلك 0 عضوملا ك كلأذ

 2 خفنلاب ليئىحب امذا ءاوهلا نو ناف دعبو «2ءاوس ىلع ىنيعضوم ا ىلك 3

 صم ا , نيبب .ىوس قف ءاوهلا اهيف ليخحي © ضللاب نأ لق نمف . صملاب

 مقا انلاب٠ ةروراقلا هذه انفي الخ :لعيو . ؛ كاسفلا رهاظ كلاذو ٍيفنلاو

 هلاق' ام ناسف كلاذب انملعذف اهي ءاملأ :لخد امل ءاملا ىلع اهانيلق

 هانثركذ ام اهيف ءاملا'لويخد ىف ةلعلا نو

 مق ٌطخال ءارجأ © ةعبرا انرّتق ول انأ هب لدتسا ام دحأو ٍمَحآ ليد

 نأ بجي ناكل ةدحاو .ةلاح ىق' طسملا ىف ىتلا ءارجألا لقن انرذق

 نيرمأ دحأ نم طفل فل اه. نيذللا نيعوملا نينه لاح ولكي إل

 كلاذو رفطتاب .ليقلا ىلأ ىذأ ابقتنلا عاف ايقتلي ال 3 ايقتلي 5 امأ

 ىذلا وهن : امهنيب :رهوج الو نييقرتافم انيقبو ايقتلي الل. ناو مصيي ال

 عقد دارجلألا هدف  لقن نكمي 5 :ليق ن ءالل 0 ليقلا نم هديرن

 اهلقن [150] حمصي ناك سيلأ .كلاذ نم عنمي ىذلا ام هل ليق ةححاو

 1) 1156. منم. 2) 31567. هز15 أوينير 8 اوني.

 هز نك منا برأ قلن 5

 4) 86 © 1.ر 51. ا
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 ناو اهلقن حصي نأ بجيف نيفطلا نيذهب ةلصتم نكت م ول

 لقنلا نم عنمب ام لقتلا نم اهيف ىكي من ىنف دعبو امهب تمءاصنا

 ىف اهلقني نأ ىلاعت هللا نم حصي نأ تججو اهلقن حصي نأ بججف

 ىذلا بهذملا داسف ىوس رمأ اهلقنا قف نكي رذ قتفو ةدخاو .ةلاح

 ككاذ داسفب .ىضقُيو هب لاقي نأ بكف هداسفال ةلالحلا هذع دروذ

 3 نرمي ىذا ٍبهذماب ..اهيلع ضارتغي نأ روع الب غلالخلا أل .ابعذيلا

 ا رقع هيضنقي ام 0 كلاذف بهذا 1 ليلدلا ٠ قو 0

 نأ لق ناب كلان: نع.ىمام وبا انتضيم قدما !نقوا راخا لجلد

 اهيف ناويلل شعي مل اهرخاوأ ىلا ءاوهلا لصي مل اذآ ةقيمعلا كابآلا

 هذه ىلع دايتعالا مصي سيلو ؛ةالخ كانه نابت قابقما منا بكف

 ىلا جاتحي ناويللو اًقيثك ءايه كانه نأ لاقي نأ نكمي هنأل ةقي

 سيل هنأ لجأل ال. شيعي ال كلازلف فيقرلا ءاوهلا“ نم - سقنتي : نأ
 000 3 ع عا 3

 ذم نأ مكدنع سيلا مهل لاقي نأ ءالوه (:لعسن اممو ءءاوه كانه

 ىف رقتفغي ل ماسجألا ضعب ءاقب نو اهلك .ءاقبب ( ىقبت ماسجألا

 ٠ ارهوج فلخ نأ كاعت هللا نم مصي ناك هنأل هريغ ءاقب ىلا هدوجو

 بجيف مهل لاقيف ىلب نم كب الف ءاقبلا هيف فلخو هريغ نود اددحاو

 ىف ءاقبلا فلخت الو ضرألاو ءامسلا ىف ءاقبلا فلخ نأ ممصي نأ

 اوعنتما ناف صرألاو ءامسلا ءاقب عم ءاوهلا ىفتنيف امهنيب ىذلا ءاوهلا

 ل ىيمسلل لح ءاقب 0 مهاوش كلاذ عم مهنكمي مل كلأذ ىم

 1) خس © ن20 هزسوع» ©10856 هد كلاذ 1 2) 1.

 ل 3) 11507. اقبت.
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 تينذاولث مكلوق امن مهل انلق ةوزوج ناو رخآلا مسدل ءاقب ىلا

 لصتت له صرآلاو ءامسلا تسيقبو ضرألاو ءامسلا نيب ىتلا 1

 ليصتت ال ز]  انهنيب كا دقت لح . قا رتصللاب اينهيدجا

 ةتلت الو ىرخألاب امهيدحا ليصتت ال اول ناف ىرخألاب اةيحاا

 ىرخألاب ميددحا [155] لاحم هن لص اولا نأو ءالذل اوزوج ىقف

 نفطلا اوزوجج نأ مهبهذم ىلع مهمزاي هنأ ناب دقف رفطلاب اولق دقف
 انك نزركلاو :لتشملا ةدعف مهلوس نم ةلمج ركذ

 امهنيب نوكي نأ ريغ نم نيقرتفم نارهوأل ناك ول اولق مهل لاوس
 ىددف نيف قعبلاو ةفاشملا نأب لاقي نأ عنتمي ال ناكل ثلا

 ىواسي وأ رثكأ وأ نيرخآ نيرهدج نيب نوكي امم لقأ نيرعرمل
 0010 0 1 كليع واسيا وألف واارتكأ' هنأ هيف لاقي اهو كلاق

 0 21 نبيا لاقيا نأ ىكمي هنأ كلاذ: ىيبي (  انبات اعيش نيكي

 هريدقت عصي اك كيكيا نأ نم كب الو عاب ردق 1 عارذ ردق ةفاسملا

 باولمل ةدوجوم (ةتبات رهاوج وأ © انبات امسج عابلا وأ عارذلاب

 ول هّنأ ىنعم ىلعو ريدقتلا هجو ىلع كلاذ ليقن امنا انأ هل لاقي

 نك 1 ام رثكأ, تناك وأ انلوذ .اهلوط ناكل رفا امهنينا ناك

 نوكت تناك وأ كلاذ نم ّلقأ نوكت تناك وأ نياحالا ني يره نين

 نإ لش اناوح اذع لاقي نأ محصي ريدقتلا نم برض ىلع ةيواسم

 تقو الو ريخآ امسج هدعب فلدخ مث امسج فلخ ول ىلعت هللا

 ناب لاقي نأ حمصي ناكل اثلاثت رخآ امسج هدعب قلخ مث ابهللضتي

 (6 كتلاثلاو .لوألا نيب نوكي امم لقأ (* ىناثلاو لوألا نيب ىنلا ىخاوتلا

 2 82562 ايناك: )١2 2156. اندات. ١ 8) 8156. هتان: )4 ١١

 ثلاتلاو. 25) 3180. ىناتلاو.



 ا

 ىتلا تاقوألا ننناكل تاقوأ تناك ول لاقيف كلاذ ىف تّؤولا رذقيو

 ثلانلاو لوألا نيب ىتلا تاقوألا ىم لأ ىناثلاو لوألا نم

 نيبتي نأ نم ب الف نيقتفملا نيرعوجل اندعاش اذا اولاق رَخآ لاوس

 فاست منن الا كلاذ يبت عصي الو نيقرتفم اقول كاردالا دنع

 35 كاردالا فلعتي نأ عصي ال ديجومب سيل امو امهنيب ىنذلا نليشل

 [16ه] ةدهاشم ريغ نم نيقرتفم نيرهوج ةدقاشم روصت نكي |سيلو

 لصد لذ تياكب لدخلا نوكي ا نم 3 لبق نشل م امهنيب امه

 عيمج مهل لاقي باوجْلا ءالكل تابثا ىكمي ال هجولا اذه ىلعف امهنيب
 نسدرفولل ةدفهاشم ُمصت لوقنو نوعزاني اهيف ىواعد قكذ ام

 نأ نم عنب ىذلا امو امهنيب اتلاث كعاشن نأ رهغ ىم نيقرتفمل فيلا

 رقوج وكر بحل ىف انداكا نيرفرتلا حل نيك ل دالا دنع ملعي

 الو ايهاوس رخخآ ارمأ كعاشنت ملا ناو اعل دعبلاب ىرخأ ةهج ىف َمَخآ

 نفت "ىلع ولدي: نأ اوقارأ اذا اويصيتقي نأ ا نيضلا نكاد اه

 ءالخ هيف 0 نأ 0 9 مئاعلا ن اط مهاوعد

 نيعدخألا ىلع ةّمَجكملا بكر اذا ماجحكلا نأ انملع دق اولاق لاوس
 0 5 بدع امتاو مكللا 50 5 ىم لد الخ اهنم ءاوهلا قطو

 مكلوق مهل لاقي باوجلا ءالخ ملاعلا ىف ,نوكي نأ ةلاكاسال مكللا

 ىوعد ةالخ ملاعلا ئف نيكي نأ ةلاكسال :( وتني امثأ محللا نأ

 ءاوهلا نأ لجأل محللا موتني امذا هنأ متركنأ ام لب هعم ناعرب ال

 بذجتا صللاب ءاوهلا (:بذج اذاف اهب ثّبشتم محللا ءارجأب طلتخم

 لصتملا ءارهلا بذج اذا اندحأ نأ امك هب ثبشتي ام بذج مجحللا

 لاقي مث «ةبوبنألا ىلع ءانا بذجتا ةبوبنأ هاملا ىلع عضو نّأب ءاملاب

 1) 121802. انني. 2) مظكمع اثِك 3) اكوو. ثدح.



 مس

 هذقأ نأ ليجألا ىتوأ ءالخل زاوج ىلع ٌةلالذ لعجي نأب اذه نأ مهل

 رجلا (2امف ايل اهنم ءاوهلا نضم مث رجخلا ىلع نبكز ول ةمجاشل

 نقلا هنأ ليجبالا رجلا انتي مل | امناو ءاوهلا .فلخ . مسج ال هنأ .عم

 ,مألا !ناك ولو مكللاب هطالتخاك هب اطانخم هئارجأل الخادم ءاوهلا

 هللا متايأرأ مهل لاقي مك نيعضوملا نيب قرف ال ناكل هولق امى

 نم قالك هيلع انبكرو ارججتق ال ما ارجأ ىم ةكيفص انرذق

 نم ةحيفصلا ولك ال ناك سيلأ نارداق امهنم ءاوهلا ٌصَمو نيتبنج

 اذه ةيج ىلإ هقحص نأ امأو [168] فقع نأ انما ةةثالق هوجو

 بزذجنت ِك زوجي ل اهنأل رخآلا رداقلا ةهج نجلا ننيطعا وأ داقلا

 ىلا كييليحاتا وأ نيفقو ناف ةددحاو ةلاح ىف اعيمج نيتهلمل ىلا

 رمألا ناك هل مهل لاقي مذ ءءالخ كانه لصح دكقف ايهدحأ 2

 ءالخضلا ةلاحتسال بذكنت ناب مكللا ءارجأ نيبادج امل هومتلق ام

 كلاذ ةلاكتسال ٍباجولا ءارجأ بذجنت نأ ل

 دلال لا ردح نإ دارأا اذا ريجملا . نأ اتفرع ىف لاق لاوس

 نم ٌةعطق. هيلع عضو مث 0 كلاذ ىلع ىيجعلا نم ٌةعطق عضوو

 حدقلا للخ نم يرخأ :ىمكج (© ءاوهلا نإف احد هيلع بكا اذكإ زاعلا

 تعفترا !ذاف. هناكم ىف ءايهلا فاضت رانلا تيعفترأ ءاوهلا ير 3-0 اذأو

 نيجعلا عفترا اذا اهناكم ىف رانلا فلضيف نيجعلا عفترا راغلا

 باوَحلاو ءالخل ةلاكتسإل كلاذ بج امذاو هناكم ىلا .داعو مظعلا عفترا

 وعد ءاليدل خلاكذسال كمديجو امذا ةيضقلا هدف 6 نب مكلوق مهل لاقي

 ىهف لفسلا .ةهج ىف دامتعا اهيف لعف دقن. ىيجعلا ىلع كعضو

 11 2) 121902. ىوهلا .



 سرس

 مث بلتجملا ادايتعالا :كلاذب الفس مكاللاو : نيجعلا للخا ىف بعهذتت

 بذكِنيف اننَجتَم مزالسلا ىس م ديذ امد. .بلتخجلما ىضقنا اذ عجارت

 هل لاغقب م «هناكم ىلا دوعيف !دعص راخلا (1 عجارتبو مكالاو مظعلا

 ةنيجكلا هذه: نأل .برقأ :ةالخ .ملاعلا ىف نأ ىلع ةلالذ' لعج نأب اذه

 جدق اهيلع بيكأو املا تنجرط. مك وجمل ىم خذعطق . ىلغ تيءاعج ول

 فلك الو جدلا للخ نم عر هب رانلا ءاوجأ طالن خاب ءاوهلا :ن اكل

 ندع عفترت الو هوازجنأ 02 0 رجل ع نال رخعلا مدي مديح عاوهلا كلان

 ءالخ كانه. أب .لاقي. نأ بجيف اهنا

 ءاوهلا 5 3 ش 0 ةقيضلا ةروراقلا أ انفرع ىف ا 3

 0 6 لا اكسال اهيلإ ءاملا [3 د يح امذاو 00

 جرخي ناسنالا .سفن نم ةرواقلا ىف .لخد ىنذلا زال ءاوهلا :نأل ءالخ

 ان 5 مييرلشب برعلا تام ويجي ابر ةيبت 0

 للصحي امتا كلاذ نأل سفنلا :نم راح ءاوه اهيف لصح ال هثأ

 لجأل لب هوركذ امن سيل .كلاذ ىف ةلعلا ناف دغبو «صللاب ال .حفنلاب

 دامتنعالا (؛ةريثك ةسيران ءاجأ اهيفو ةروراقلا .نم صم اذا ءاوهلا .نأ :

 ةيراسنلا :ءازجألا كلت :ىف .لصح ا ءاملا .ؤف ترمغ اذان. ءارجألا كلت رهطنتق

 دايتعالا نم هيف امب عجارتت مث ءاملا ءارجأ ىف بهذتف الغس دامتععا

 ىلأ هدوعو مظعلا بت ةلع ىف انلق امك .ءاملا اهعخارنت 'بذجنيف :ادعص

 ئ هل ربجملا دنع هناكم

 1) ةلقع». ةاتعاكعر ممطل ةطوع هسومساتس اتعامل . 2) 121501. انت.

 3) قت د15 ةنقععو 1 ءطعمعت» 2ادصلعت 8056 0622 ص د. 4) 15 ع



 مع

 قس مق هاما اهيف لعج اذا اءاملا ةقارس أ انفرع "كف اولق ركآ لاوس
 ع ع - 8 1 مغ : ع

 نأ ءالأ ناش م نأ عم اهيفقن م ليسي 937 ءانلا نق ميا اهسأر

 افلح لينا دنا لجل قبلاذك ناك .انيثاو لغسأ ىلا :”لئيسيو_زدحاشي

 انيك ل ال اة مارسلا ١ ىقبيأ كتنلااللق ' هاوس رخآ تنكح دانملا

 نأ ليجأل لب هويتركذ ام كلاذ ىف ةّلعلا تسيل مهل لاقي باَوَجْل

 هلوزن ىف رْذُأ ؟اوه ءاملا لخادو اهسأر نع ماهبالا تعفي اذاف اهيف .ءاملا

 نم ءاملا نم هرواج ام عنم ىلع ('ءاوهلا نم ريسيلا كلاذ وقَي ملف

 ءانيلا (نقوا اننلا تمعتوا ىلا, .بفنلا : كلت نأ كنلاذا ةكذم  يَيِبِي | «لوونلا

 ىف ٌبص ول كلاذكو ءامل فلخضف ءاوهلا اهلخدي سيل هنأ عم اهيف

 قرذ ا ناكل هوركذ ام ىلع رمألا ناك وأو تسر اعل قبييرلا ةقارسلا

 ءاملا ىم لقتأ وه ام نيب [175] قرف ال ناكو اهيف ءاملا تبتي نأ بجج

 تابثا ىلع اليلد لعجاي نأب اذه هل لاقي مث «ءاما سفن نيبو فقبيزلاك

 انددسو ةقارسلا هذه ىف فييزلا انلعج انأ ول لاقي نأب ىوأ ءالخل

 فلخي سيل هنأ عم اهيف تبتي ال قبيزلا ناكل ماهبالب اهسأر
 ع

 نوكي نأ كثحيفا هريغو ”ءاوه نم رخآ مسج انهفم لاش اذا قبيؤلا

 ءالخ كانه

 ءايا نابل كل 6 هاما انهي لك ول ٠ هرمي نأ امفوع ؛ نق اولاق رَخآ لاوس

 دومجلاب ءاملا نأ لجأل رسكنت امثاو فقشنتو رسكنت هرلل تناكل هلك

 رت نق هنأل للخ كانه ناكل ةرل رسكنت مث ولف وأ رجأ ضبقنت

 ترسكنا للكل رج ل امل هنأ ريغ ءاوم هيف ءامل دويج دنع لصحك

 1) 1و6. ءاملا . 2) ءام خهط]6 زنط



 مهو

 قع ءاللا ءاوجأ ضايقنا أ ملعأ 0 ةسبذ ءانأ دوهج لدنع 2

 ( لثخت ال ادماج نكي مل اذا ءال نال ملت ل دومدل

 نوكي كو ىأ ىلعف كيج اذا (للختا ا ابك ةغراف نكامأ «ءازجأ

 مث ءمدقت اميف هانلطبأ كقف 51 امم ّلقأ ريصي نأب اولق ناف اضبقنم

 ءاوهلا نأ لجأل لب هيغيكذ ام ةرل راسكنا ىف ةلعلا تسيل هل لاقي

 نيبخير ؟ذكرلل (*زايتك: نيكي دلنألا ,تادجعلالا © ريثك نوكي هذاف درب اذا

 ليصحع امعم دامتعالا نم هيف اب رسكلا كلاذ ىف رثومف ناكل نم كلاذ

 هتاوجأ عامتجا كنع هنم عضوم 6 دامتعالاو لقتلا ىم ءاملا ىف

 نوكي نأو ةطسبنم ءارجأ نوكت نأ نم رثكأ ريثأتلا نوكيفأ دومجلاب

 كلاذ راسكنا ىف رّدوي كلاذلف 0 للك ىلع مسقنملا؛ لقثلا نم هيف ام

 جاجولاو ديدمل نيب قف ال ناكل هركذ ام ىلع رمألا ناك ولو عضوملا

 ةديدش تناك اذا ةينالا نأ مولعمو هلك ءاملا هيف ديج اذأ راسكتالا ىف

 لقف اهيف الأ ليد نأو رسكفت ال اهلا :ظيلغ نبل نانا خبالصلا

 وأ [18©] القل زاوج ىلع ةلالد نوكي ناب هذه !نكلنآف

 يا مسجلا نأ لكسلا :نيعااو للعلا زك انكم ادن ةركشلا

 عيتج مسجلا ىف لاقي ال هنأ دحاو لح ىف تعمتجا اذا ضارعألا
 فلتومو روابتم 2 0 رزاجملا ا ىلع الا

 عابتجالا نأ ةغللا لعا هلوقي امم كضلاب كلاذ ّْنأل ءاطخ اذه نأ 51

 فصوي ان زوجب ام ةقيقلل ىف كلاذب فصوي هنأ 2دنعو قاوتفالل ضيقنلاك

 رايتخالا اذه هل ين ىردأ الف ضرعلا نود رهول.ل وهو قارتفالاب

 ةدساف ةرابع الا هيف سيلو هب لصفلا مّخريو ةلاقم نع عوجر هنأ لوقي ىتح

 1) ة1هء. لاكن د. للك . 2) 118017. ردمك. 2 3) 11802. ريبك٠.



 هَ -ٍ 0 تا ها فاش اننا" 2 تل وزع رحل

 7 3 ع ع

 ركذو ةنماك ران بشخلاو رجلل ىف نوكي نأ :مسقلا ,وبأ-انخجش ركفأ

 هنلق ردق ىلع اهاقالا ام نكي رانلا نأ لاقو. لئاشملا' نويع: ىف .كلآذ

 ءدقكسنت ىهف اهقارحا ىلع ىوقت رانلا ىكت ل ناو رجل ءارجأو هنوتكو

 بشدل ىف ىكلاذكو ةنماك ران رجل ىف انجويش .ىنغو

 يف حدشلاب لصخت ىنلا رانلا نأ هولقءام ةكيض نلع :قحي ىذنتلاو

 امك سدقلا دنع رجال نم ترهظ دق نوكت نأ نم واخ ال رجل

 نوكي وأ ةداعلاب ىلاعت هللا لعف دنع ثدح امم كاذ نوكي وأ .هلوقن

 زوجك الو انلعف نم قراريلمل نوكنف أر اران لبيكتأسي ركذل ىف انححدقب ءاوهلا

 ككلااك ىف الامل نقد: ةدايلاب هللا لع وم للص -راشلا !: نأ ةلليقي :خيأ

 ال ناكل :ةذلنعلاب .لصاح كشلاذ ناك ولو ةدخاو :ةلقيرط. ىلع رمتست

 حجحقو فقر ناو الصأ رانلا هنم حدقنت ال رجل نوكي نأ عنتمي

 ةعطق ليل ديلج ةعطق برص اذا رانلا يحقننت ةرسمو , ةومملا :كيحخلاب

 لأ :لافير أ زوج الو .[187] كيلاذا داسف. انملع :كقو كيلتل -ىم ىر تأ

 1 نوكي 5 بجي ناك اسهل كولا ن ملط نم لصخ قرارك

 اذا ةرارح ءاوسهلا ىف لعفن نأ وجاب : ىدقلا, ريغ نام: بجي .نابكف

 لال قرئافن ل 5 0 ناسكف للعدو «اران «ابك ىلا هيلع . اند نينعا

 ناكؤ: ليبسلا . اذبه .هليبس نوكي .ال: ات وأ دومم يردك ايحندف# كول

 اهتمنيف زيتعملا ع ضسعسب منسم راجحألا ضعب . قردقي , لو بح

 «لاوحألا رئاس ىف دحاو تح ىلع لصاتح دايتعالاو دامتعالب كلوت

 اهيلع.هانزدق: ولو ةدوربلا :ئلغ اتردقل :ةرازلملا ىلع. .انردق ول امأ (له اع



 ريغ: ةدّلوتم نوكي نأ زوج الو. كتلاذ نم: نكمتي .الا هاف

 5 3 الم: | 7 ةهعط 80886 0 2( 3-15 هلعفي . 3( 6106

 ذا. .-4) لهو ديت“ 5) 'كلقةدع قكستع ' 6) ةلق0ه يي

 مب

 . نأ انآ 'نيرمأ خوه _اةدوزبلا نم كلام اجب كسلا را و .رامكل

 آب امير اندحأ نأل ةرشابم نوكت نأ روجج الو ةحلوتم وأ ةرشابم
 أذ عمو (© ءاوهلا رح نم دج ام دنغ هدسج دربي نأ ىلا هيعاد

 اللا" سيل ةردقلا لك نع: ءئىشلا هبا ىَدْعَي : ىذلا: ببسلا : َنأل هتردق

 ' ةرارخلا كلوي امك هنأ دايتعالا ىف لاقي نأ بج ناكف دايتعالا

 ظلاج ىف ةدوربلاو ةرارخلا كلوي نأ بجج ناكل“ كبلاذك ناك ناو ةدوربلا

 ' لحنا: كلاذو دخلو
 نأ بنج راكل» عما زابن بشلل قا ذك اذل كدلععا: لول
 «اراغلا' كلت, رفطت- حرأ - بشت 'انقحس :1ذأ بح“ مناكك عبوة

 0ك نأ ديلرشل ناطالريرفت, أ ةدققتو وجدل فحسب نأ بجي

 0 بسنت .قؤسيبللا نزيد 'قوعوففلا كسرت و "ةضرذتم ابله

 معظنت الو (4اهب ىرتك ال كلاذلف ميجأتلاو لاغتنتالا نم رانلا عنمت

 ريسي ئمو رانلا ءارجأ قزتتف فانكسلاب# ( نآأل بشكلا فحسب رانلا

 ادعس نا رجب رب امنا «عمتجتا الو رهظت الف كلاذ دنع درت
 14 2 رجل ةدالصو هلق [19ه] ىم 0 اهل رانلا رهظتف يشل

 ا ام لبيك سب ءاوهلا ن 3 لكاسملا نويع ىف رسكذ لج

 ل 00 ىلا د بأ هوضنإ وسل نابع «تقبظلا“ (7 يقال 5 رقلا ر

 يت 0 ةبطر ءارجنأ ةروأكت 0 0-2 كتلاذ نيدتيا كب تصب

١ 
3 

 7 اقفال. , 2 2111 0 5ي 0 1 11 ل ()1
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 نسم راخضبلا ىف ام رهظ قبطلا رحقلا (راخب ىفقال اذا كلاذلف

 ءام لاحتسا دق ءاوهلا نأل (2ل فبطلا ىلع ءاملا ءازجأ

 اكل ءام ليكسي ناك ول ءاوهلا 0 رك ذ ام ناسف ىللع 1 ىذلا

 نوكي وأ ةداعلاب هللا لعف نم نوكي نأ امأ نيرمأ دحأ نمولخ ال

 نم هنأ لاقي ل زوججع الو ءهل ةيئاملا ءاوجألا ةرواكم ىع ابجوم كلاذ

 لكع.اويف لاخلا ومتست ال 0 ببحك ناك هنأل ءاحدتنا ةداعلاب مالا لعف

 0 هل ءاملا ةرواجم ىع دلوتي هنأ لاقي نأ زوجي الو ةدحاو ةقيرط

 فال اذا بجي 0 هنأ ىلع ؛«ةأوف ءالا ليكأسي ل ىضتقي و نم

 كلاذ نأ انيلع دقو ءام ليكتسي نأ راضبلا ىف ىنلا ءاملا ءاوهلا

 ىلع ضقنلا باتك ىف سنجل اذه ىف مالكلا © انيضقي كقو بجي ال

 عئابطلا باحصأ

 ذحاسملا نم م اًطسق ءدج لكل كك
- - [3 

 لاقو ختادملا نم اطسق عوج لكل 0 ىلا ١ مشاه نا انكيش بهذ

 اطسق هل - لاقي 1 زوج ل أرجاتي 31 ىخذلا 0 و مسقلا وبآ

 ىم ولخ ال ةحاسملا نأ هيلا بهذن ام ةّكص ىلع لحي ىذلاف

 ةيناذلا هتفص ىم رهولل هيلع وه ام ىلا عجرت نأ امأ نيرمأ 5

 ةقيناعلا ا عجري هنأ لاقي نأ زوج الو «فيلأتلا ىلا اعجار نوكي وأ

 1) راخ مطلف ذم 16 2) ال مط]غ آمن 1151 3) 11567. انيصغفن .



 ل4

 امك هتحاسم صقانتت نأ عطف ىيرشع هانلعجو اعارذ [195] نورشع

 اله نأ. . ملعاو., ناك امك 50220 نأ انملع هقو هفيلأت ضقانتي

 ناب اهيلع 06 انك هنأ الا بتكلا ىف تركُذ دق ةلالدلا

 هفيلأت نأل فيلاتلا ىلا عجري ال لوطلا نأ اولوقت نأ مكمزلي لاقي
 ؛ ناك امك اعارذ نورشع هنأ ىرذ الأ ضقانتي رث هلودط ّناف ضقانت امك

 ىف ام لثم فيلأتلا قمم منجل كيل ١ نأ ليق دقو
 خحاسم ىللتقم امهتحاسم 00 0 بجي ناكف ابذدلا ءارجأ راس

 ليطلا نأ ليق اذاف ليطلا قاوم هيلع ]ف ودي نأ نك !كنقو' اًيخكلا

 مسج ىف ام لوطلا نم نيد ىف لسصحع الو ةهج ىف بهاذ فيلات

 17 نأ نوجتلار'«كلاذ ؛لشم .ةحاسملا ىف هل ليق عارذ فلأ فلأ هلوط
 ةفصلا :ىم هب صتخب ام ةخاسملا ىم اطسق هل نأ انإوقب كيرن انأ

 ضعبلا. ىلا ضعبلا مامضناب 0 مظاعتت نأ مصي.اهلجأل ىتلا
 روج 0 0 1 ا لب ال ةفصلا هذه نأ انيلع كقو

 نأ ميلعم هنأل فيلأنلا هيف دجو اذا الا لصصحت ال ا لاقي نأ

 تناك ولف ةفصلا هذهب هلح نوكي نأ 5 هدوجو ىف يانج فيل !ًانلا

 دحاو لك ياتحال فيبلأتلا دوجو ىلا 6 ىف يات ةفصلا هذع

 ءىشلا ياينحا ةئونع ةلاحتسالا ىف اذهو هبحاص ىلا نيومألا نم

 ةفصلا هذه نلعج ىنتم لاقي نأ نكميو «لاحض ككانادو شق ىلا
- 

 دجوي ام ةرثكب مجكلا مظعي نأ بجي ناك هنأ فيلأتلا ىع ةبجوم

 أ وكي ال «تفيلاتلا ؛نآل, ليطلا ؛ ميلف متلي الو فيلاعلا "ىلما هيف

 آلا ةفصلا ىف رشوي ال هنأ لاقي نأ زوجج الو ةجو ىلع عقو اذا الا

 [206] هسفن ىف هيلع وه امل نوكي هريثأت لب هجو ىلع عفو اذا

 5 حمصي 2 كيفاشملا ةرتكب مكمل رثكب 0 بجي كلاذلف

 انأ اهلا ىلع لذي ام: دخأو ءدلك ماعلا امكح ف نار (نوكي



 ع
 هسه تدل

 ءيجلا اذعم  دكنع انعضو مل ءْج اهطسو ىف ناكو رك تو و ش

 نم رثكأ .ةرستادبلا :رطقا .ئيبو بطلا نيب آنم دعب ناكل رخآ هي
 نا ال ولف (!ةرئادلا نيبو هنيب ىذلا نمل اذه نيب ىذلا 01

 ىلع «هيف بخت ال ةّيضقلا هذه كناكل ةحاسملا نم اطسق عوج.
 ىف هيلع وع.ام بجي اهنأ اًنِمِب رهوجلل اهانتبثأ ىتلا ةفضلا نحيا 1

 ةريغ نسم ةفصلا ذهب دوجولا لاح نوف زهمتي امنا هنأ نت "3

 كردالا' نأ أ ىلع. «ةلعل ١ لصح هلأ" هايبس“اكق.اهيف::لاقي» نأ زوجك الو
 نا انببب, كفو لا نم هاند .امب خفصلا . ةذه ئلع رهوجلاب .

 الف هفابوأ 0 (2 هيضتقي اه ىع الا ءىشلاب فلعني ال كارد

 فيلتلا لجألاللصح نا 1
 52 312- ناد 5 ن-- تا هدم همه

 نم 3 قراغي © نرأ 36 رتوججلا ن | ىف ا

 ىناقلا ىف ديقالي 5 ١ مصي مي أو ٠ رهاوجلا .

 وب 5 نواب 7 ةديصو تو سا ةلا وبأ انخيش لاقو حمصي كلاذ نأ ىف انخويش نيب قالخل

 نأ حصيو الا را امهوج قرافغي ذك رهو ن 1 هباحصضأ 5 مي

 مل سل

 تك كسر ل “ ةرابع ىف فالخ اذهو ىناثلا ىف هيفالب

 ا ىنعم الو مسالا اذهب 55000 نم عننمب انمثاو هنبتي .قراغ

 نأ ميلعم هنأ ىلع ءاهب دافتسم ىلع اغتال عفو ١
 رخآ كلب ىف لصح اذا ورمعل قرافم :هنأب ادبز . نومسي  ةغللا“

 ١ ىناثلا. ىف هب ىقتلي نأ جبصي ال ناك ؛نإ
 ان ةوكيوخت نب ء د نرم عاش 5

 ديلا ةعجا 0 0 ا

 زهر كا 57 ناك ا بطق نيبو. 2 ميضتقي ام مط]ق زدنا

0 3 0 

1 0 ٠. 
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 لوك نأ .بيقألاو 1 وبأ ييشلا بهذي ناك هيلاو ءرجلا ريغ اهنأ

 مشاع :ىبأ انكيش داوم نأل .ةرابع ىف اغقاو اضيأ فالخلا [205] اذه

 حضي هزيبكتلل دعو ءءكلا 5 دببلا ةعجار اهنأ ءوجلا خهج ىف هلوقب

 ةهج ' نأب لاقلا (: ىف: عنتمي ىم كلاذ ركني الو هلاتمأ ةنس ىفالي

7 

 ةهجو راسيلاو نيبيلا ىع تاهجلا نا لبق ناف ؛هيلا ةعجار ءرجلا

 مصي فيكف ءرجلا ريغ ىه هذهو فلَكلاو راقد 0 قوقلا

 هلاثمأ .ةتس ىقالي نأ ممصي هنأ كلاذب ضرغلا نا هل ليق هومتلق ام

 رموجلا نوكي نأ اذه ىلع بجيف ليق ناف عجوي هيلا مكلل اذهو

 ل الي د ريع ديو نعا خلا رجلا ديل الل اه 10 جم
 هب ىقآلي امب امهذخأ ىفقالي ناك ول هنأل هاسي ىع ىذلا جلا

 ةدجاو ةاذاكم ىف .ىنيلصاح هايقل .ناذللا نارهوجكلا ناكل رخآلا

 يلح قر كلأذ ”ئىضتقي ويحت نأ لجألا ةتركذ ام كلي الاول ليف

 نم 1 زيحتلا عم هنأ ىرت الأ ضعبتي الو ©ًازجتي ال ادحاو ايش

 لصح قل نم هلثم عنمدو خهج لغشي الو بف الغاش نوكي 5

 نم كب .الف امهنيب لاح اذاو نيرجولل. نيب . الئاجن نوكتو 0

 كلاذكك ناك ا نيناذاحت 53 امهنأ عم امهنم كحاو 1 ىقتلب ن

 8 وراك اذه ضنقي من

 نوكيو 3 دجوي َْنأ 0 كل ءدكال ا 5 ىف لع

 هي 3 ءسارشا لا و

 0 الا كلاذك جوي نا زوكي 1 أميكنم

 تاهكلأ نم ٠ ةهج ىث انئاك

 ىأ “مسقلا :وبأ لاق -نيفو :ةكلا3 ”ى:انكوينت :نيب :فالخ ال. هنثأ- ملعا

 1) 8ءووه» نم. 2) ادوتجتام ٠ 3) 11502. ىزكتير ىو .
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 نوكي الو رخآ رهوج كانه ناك اذا الا ةهج ىف لصح ال رهو
 فالشلا اذه نيكي نأ بوقألاو (1 ا روج كانه نراك اذا آلا ازيكم

 هلجألو هل اموه رّيكم انلوقب هينعن ىذلا نأل ةرابع ىف 6 انالخ اضيأ

 ناك ناو هتبثي امم !ذهو ضعبلا ىلإ ضبا ايبا ءارجألا مظاعنت

 خذهج ىف ىنثاك اناوقب ل كلاذكو يكتم هتاب. هتيمدل_ نوب عنتمب

 [21م] وها تيحا لصح نأ نوجج لأ ناكل رخآآ رفوج كنجنو ول هنأ

 همامأ وأ هفْلَخ وأ 3 4 هتحا وأ هراسي-وأ هضيبي نع نوكي امّناو

 اناكم نالغتشي .اناكل ناكملا رّذق ول ىنلا نمل لع لصحك نأ انف

 ةرابعلا هذله نم عنتمبي 35 فالخ هيف عقي ال امم اذهو ليكمف !دحاو

 هانرتخا امم ىوأ 55 هنع ربعي نأ نم لب ال ىنعملا ملس اذاو

 3 0 ملأ عن 5 ةدم اس امس 0

 حذوك كن 16 5 د رقنملا و ةوجالا نأ ىف 2

 : 00 لع 0 17 :ك هل 17

 عصي الو 07 ىلا 0 1 0 هبنك رخآ روج هل هنأ 0

 كلاذو هلل كلت ىف انثك هنوك وه هيف ليلعتلا كمي ىذلاو هليلعت

 دوجوب ةللعم اهناف خؤصلا ك.ان 0 دارأ ضع ىنعم دوجوب للعي

 زوج الو ىفت كلاذف ايس ركع رتاج نوكي 5 5 دارا نأو ىنعم

 رهودم كلاذ ليصح !نأ هنأ كلاذ نبي « ىنعم دوجوب ىفنلا للعي 2

 هتفص ىف هلاح ل هل أرواجم هبنك لصح 2 حفقراف 3 رخآلا

 1) المهد زيكتم نوكي الو هط 818 6 2) 1156. فالخ .

 3) اللفت“. لوي.



 مرن

 ةسيراقم وه ىنعم دوجول 8 ةرهو دارقنا وه ىنعم دوجول رم اهذأ لاقي

 مسالاو ةدحاو امهنع ةبجوملا ةفصلا نأ عم نيداضتم ناينعملا لعجو

© 

 00 نم ف. ولكي و 3 زوجي رهوجلا 9 ىف ل

 2 الخ ام ضرع

 ءطلاو نوللا نم نلخ زوج رهوجلا نأ ىلإ مشاع وبأ انخجش بهذ
 (1لجو اذاف [215] نوكلا الخ ام ضارعألا 0 اهريغ كلاذكو ةدحترلاو

 طرشب هدنوي نوكلا ن 0 لالا نم لك م هيغ روادجو نوكلا

 اهدوجو ل الفس دامتعالا نم لك مف ةبوطر هيف تدجو ا رواكتنلا

 د -- هاو هس هم

 لوجو ا اارخش دايكعالا نم لخب مث ةسوبب تدجو اذاف هب نمضم

 زوج 5 ديف هدوجو كعبف وللا رهودل ىف ني 0 (2 نمضم

 الو وهك ءاقبلا هيلع زوج هّذض نأ لجأل هدض نمو هنم ولخ نأ

 اماسجأ انهاه نأب ليقنو ؛لكملا نم رثكأ ىلا دوجولا ىف ناجتك

 اه نأ ىلع عطقي الو ةحتارلاو معطلا نم ا اهنأ ىلع عطقي

 ءاوهلاو ءالاك ربغلا ماسجألا ىف ليقف لب ناولألا ىم ٌةيلاخ اماسجأ

 نوكح نا روحو نيرا نع هيئات يصر هاا ل
 هجولا ىلع اعقاو اهيف طالتخالا نوكي ناو ةفلتخ ناولأب ةثولم

 طلخ اذا سقنلا كاردا نم صقنثأ هكاردا نوكي نأ ىضتقي ىنذلا

 نشبنلاب
 ةحتارلاو معطلاو نوللا نم رهيلل ولخ روجج ال مسقلا وبأ انخش لقو

 وبأ خيشلا بهذي ناك كلاذ ىلو سبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارخلاو

 1) 18'هطآ16 71611. ديف. 2) 702 ةسوبي دبف تدجو اذاف 315 6.



 ع

 كْض هل ضار .عالا نم اسضرع ا ف لدعلا أ 0 ناسكو اع

 كم ولك

 هوجو مشاه .ىبأ انكيش هلق ام ةدص ىلع لدي ىذلاو

 قى 1 ير" تاقلا ناكو نينللا ريغ. ناك اذا رهوجلا نأ اهنم

 خلاك سأ ىدضنقيب 8 0 د سم ا امهنبب 5 مأو امقداحا

 الو رهوجلا فلك نأ عصي 0 بجاولاف رخآلا نم ايهدحأ :نلزخ

 نول فاك

 مص امهنيب قلعت الو ىيرودقم .اناك اذا امهنأ متلق .مل .ليق ناف

 ايلارخآلا :قلخ_ الو. ىيموجلا .نيحأ نفلضي.. نأ .هللا نم عصي

 ححص كلاذكو امهداججا ىف اراتخ ناكو فلعت امهنيب نكي مل

 ةوالكلا فلخ نأ ريغ نم رهوجلا ىف داوسلا فلخي نأ [220] منف

 هذه ىلع متدمتعا اله ليق ناف فساعت امهنيب نكي مل امل هيف

 امهنيد نكي مسأ 2 اولوقت ناب هللا عم را ميدق ىفن ىف ةقيرطلا

 نيك هيف اماق رداقل اروحقم نوكي اميف لاقي 50 امذا 56

 نكمي هنأ لرد هلا هيف كلأذ لاقي 7 خحصي الف .هتاذ ىف هيلع وه ال هدوجو

 0 ىذ هيلع وه اهل امهنم كحاو ع ديجو بوجوب لاقي 7

 ةكرحلا لعفي نأ مصصي ال اندحأ سيل وأ ليق ناف ابهنيب فلعتل

 كركي نفك كردي امك هنأل اهيف داوتننعالا لعفي ل ريغ نسم هن 5

 الا نينم كييردك * مصب تا لاطتنملا رعشلاو اهب لضتنميلا مظعلا

 نامتعالا لعفي ةكركلا لعفي امك هنأ اودوقت نأ بجيف دايتعالاب

 متركنأ !ام :كلاذكو .ةكرللو .دامتعالا نيب فّلعت .نيبي نا نكمي' سيلو



 ع

 رالقلا نم عصي سيلف نوللاو رهيجلا نيب فلعت ال ناك ناو هنأ

 ىف هرانخا ىذللا اهل لبق رخاإلا دا ربغ ىم امهدحأ داججأ

 ةكرحلا  لعفي نأ مصي ال انم دحاولا نأ ةلكسملا هذه ع نزلا

 نع دّلوتت مث هلي ىف الوأ نابتعالا لعفيف دامتعالا ىع ةدلوتم الا

 ىم لب الو رعشلاو مظعلا ىم اهب لصّتأ اميفو اهيف:ةكرحكلا كنلاذ

 نم مظعلا كر مق ديلا كركي هنأ انلق نا انأل كلاذب لاقي ىأ

 لاخ ئف مظعلا نوكي' نأ بجو اديلا..دامتعا نع ةدلوتم ةكرح كعب

 اههدحأ كحكتي نامسج نوكي نأ زوجي ال هنأل ديلل اقراغم هنوكس

 رطقو ةماوكلا ىف هليقن ام كلاذ قراقتو ناقرتفيو الا رخآلا ىكسيو

 انهعوبجنب ' اهّنأ ئع امك (: رطقلا ءارجأ ىف لوقن ال ان اهبطقو اًحرلا

 كردتي انم ءارجألا هذه ىف ليقن لب رطقلا ةكرح لاح نكست

 كانه لصخيف بطقلا ءاوجأ لاح كلاذكو ىكسي ام [225] اهيفو
 ادومع انركق ولو ليازي ال كلاذاف هجو نم لاصتاو هجو نم لاصفنا

 دّودشتا دوبعلا ىفبط ىنجأ نأ انركقو بارج ىف ىيدحا نم

 ه«قراغي نأ بسجول 'دومعلا نوكس عم: بارجلا كدحي مث :ةركاشلاب

 نوكمت' عم مظعلا ىلاوَح ىذلا .مكللا كركي ول كلاذكو بارجلا

 ىئذلا ةولبعلإ بارجلا١ قراسفني نأ: بج امك هقرافي ناكل . مظعلا

 جوت نأ. عصي .ال نينايكل ىدحا تسيلا -ليق زيق ناف هب 9(  هانلثم

 الهف .امهنيب فّلعت نيبي نأ نكمد ن 1 رد ىرخألا ما
 اننييدتكا ناب ليك نقل .ليق نوللاو رهيجلا ىف كلاذ لتم متزوج

 بج نأ 0 ايهبلا جان ىرخألاو اهديجو ىف ىرخألا نا جانك

 نأ لاقي .نأب سيل هنأل ميكصب سيل اذهو ىحلل اضعب 58 5

 1) 1318ه. بطقلا.. © 2) 3150ه. انلتم.
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 لاقي نأ 7 ىلوأ ىرخألا ىلا دوجولا ىف جاننكت امذا (امهيدحا

 ىف اناق ن , انأ ليق ىكقو ؛اهيبا ديجولا ىف جانت اهنأ يرق ىف

 كيلاذ 1 0 مدع عم ع ” ايهيدحا كدوجو يَ نيتايحلا

 نوللاو رهوجعلا ليبس كلاذك سيلو امهر باغت ةفرعم انيلع كيني «

 اذهو رهوجلل ةفص نوللا ْنَأ اذه ىلع لاقي نأ نكمي هنأ ىرت الأ

 ناب انيضق اهلجأل ىتلا ةقيرطلا دوجو عم قرف هّنأل اضيأ عصي ال

 انيلغ كد 3 اكلأذ ناف كعبو نوللا نم ولخي نأ زوجي رهيجلا

 اك نوللا نأ ملعي نأ نكمي هنال رعيجلا ريغ نوللا ناب ملعلا فيرط
 نم رميجلا ولخ ةكص ىف كشلا عم رهوجلل ةفص نوكي نأ زوجب

 نم ءاوجأ ىللا انيحلاا ءقرلك نق جانكي اندحا نأ ليق كقو «نوللا

 جايتحا ريل ءاوجأ ضعبل زوجكا اذ ذك ديجملا ق ضعبلا 3 جاينحا

 ىلع باليحلا ىف لاقي 1 ام ىروقأ اذهو داو لا ىلا

 ضعبلا لصحي ن ع نم 0 5-5 جصي 0 0 6 تافص

 ل ملف تافص ىسف كلاذ زوبع امكف امهنيب فلعن نبي 5 نكمي و

 هذعف ضعب لصخحي ّض زوجا ال ابنا هل ليق تاوذلا ىف هلم زوجك

 نأ نم كب ال انم ىحلا نأل ضعبلا لصحي نأ نود نم تافصلا

 ءىشلا مكح ىف اهئارحأ ىم ءرج لك ىف ةايخاب ريصت ةلمج نوكي

 نأ نود نم تافصلا هذه ضعب لصحي نأ مجج ل كلاذلف دحاولا

 ايح نوكي نأ ص ول دوفنملا رجلا نأ كلاذ نّيبي «ءضعبلا لصح
 اي

 نأ تبت كف ةايكلا ءارجأ الو تافسصألا هذه لصح ن 5 بجي مل

 1) 36ه. امهدحأ . 2( ىحلا اكل 1



 ب

 ةلمج 3  ّيحلا

 ىضتقي هجو ىلع نوللاو رهيجلا نيب قلعت ال هنأ متاق ل ليف ناف

 ناكل - امهنيب ناك ول هل ليق نوللا نم ىوجلا ولخ ةلاحتسا

 فلعن وأ يايتاحالا فلعن نوكي ن أ امأ نيرمأ دحأ نم ولضي ال

 فئلعت نوللاو رعرجلا نيب نوكي نأ زوج ال هنأ تبت دقو باجيالا
 هنم ولخ ةلاكاسا ىصتقي هجو ىلع ( باجيالا فّعت وأ يايتحالا

 نوللا نم دولخ زوجتي نأ بجيف
 0 ا دل. ليفي 0 متلق ل ليق ناف

 هيلا جاتكي ن ..أ امأ ةثالث رومأ نم ولضي ال ناكل نوللا ىلا رهوجلا

 جاناكاي 8 هدوجو لاح ىف بج ةفص ىف هيلا جانحي 2 هديسجسحو ىف

 ىلع عقي 0 سَ لأ جاديجلا 5 هنأ اهدحأ وصولا هبلا ا

 ىلا هدوجو ىف ياتكي فيلاتلا نأ مكدنع ا ليق ناف كلاذ

 ايه او هدلض عضو نوكلا كلاذ عم دجيي نأ عصي مت نوكلا

 رعيجلا نأ متلق المو فيلأتلا دوجو محكصت ىف [280] رخآلا فلاضي

 ةيقيضصو ! ءئنقت لغت, عقيب وللا انك كاد" وللا دفا را ل ا

 لوقن لب ( نوكلا ىلا جانحي هنأ فيلاتلا ىف ليقن انسل هل ليق

 كلاذ مت ولف دحاولا لكملا مكح ىف هالحم نوكي نأ ىلا جانكي

 مث دارملا ثودح ةحصب ملعلا جو ىلا اهدوجو ىف يبانكت ةدارالا

 1) 1. داكدملا 2) 115 جاينحا . 3) 118ه. نول.
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 دعم ةدارالا دوجو ةكص ىف هبانم بوني دارملا ثودح هكحصنت ظنا

 لأ 0 اهثأ ةدار الا ىف اضيأ ليقن ال هل ليق ملعلل اًدض ناك نأو

 ٍياتحي اديرم دي 1 نوسك 5 ليقن لب دارلا ثودح خكاصب ملعلا

 ولف داوللا اخ زخكاص نع ىفاسلا مكح ىف. نوكي 9 نأ ا

 5 هدو نأ أ محصل دل ص وأ دكاقتنعا وأ ملع ريغ ىم كلان نكمأ

 ةسوبيلاو ةيوطرلا ىلا اقازتلا هنيك ىف جانكي نيِقلاعلا 1نسيلا+الايق

 ليق «ليضو ءىستنلا 5 ماكحألا نم مكح ىف جانحا ىلقف ناكض 7

 هيا ىلجأا قرأ 1 فيلأتلا .دوجو نم رثكأ اقاوتلا هنيوك سيل هل

 ياتكي هنأ لاقي ىتح هيلع كاز رمأ هنأ ال ةسوبي رخآلا قو ةبوطر

 ال .ءىشلا/ نأ متلق» رثو لبق :ناف .«ىيينعملا ىنيذع ىلا .رمآلا-:مكحأ ق

 ليكي ام. نال هل ليق هكضو ءىشلا ىل هديدجو ف ٍياتحي نأ زوجي

 كيجأ ناكل: هتوكذ ام. ىلع مألا ناكءولف :طورشملا ليك :طظرشلا

 نمو ياتحملا يجو يكصي هيلا جاتكي (1:نأ كيَح نم نيلكصلا

 اضيأ لحكيو «ضقانتي اذهو هديجو ليكي هطرش داضي هنأ ثيح

 ىف ياتحي نوللا نأ, نوللا ىلا هدوجو ىف يامحي ال رهوجلا ن ما الع

 كااييتي نحاو يك م ناد بحي ناكف رهيبجلا ىلأ دوو

 يايناحا 0 انك ليكتسي .!ذهوا!:لجاو تجاللا هجمو ةبحاتم

 ٍاعحي [240] رهوجلا نأ. مكبنع: سيلا ليق ناف هسفن كا ع .ىشلا

 ىف كسلاذ لثم زوجي ١ ملف هيلا ياتكي نوكلا ن 1 عم 5 ىلا

 نوكلا ىلا هدوجو ىف انكي 1 ديعوحالا أ هل لق قزللاو رقوجلا

 نوكلا د ىلا ةصوصخ# .ةهج ىف انثاك ةنوك ىف يانحكي اماو

 رهبجلا دونجو ىلا هدوجو ىف ٍحانحكي نيسكلاو خهجلا كلت ىف هيف

 ماع

 1( هنأ ف 161 من]10886 1 ءئشتلا ١ نأ.
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 ناف هسفن ىلا اجانح نوكي نأ مزلي الف ةجالخل هجو فلتخا كقف

 رهوجلاو رهوجلا ز 65 ىلا هدوجو ىف جانكي نوللا نأ متركنا ام لييق

 هيف خجاكلا دجو 0 لق نوللا دوجو ىللا هدوجو ىف جانحكي

 نوللا ياتحا ('امعم هل ليق تركذ اميف ا دهجو فلتخا .امك

 لدقف هدوجو ىلا هزيكات ىف ياتحي رهوجلاو رهوجلا ريكت ىلا

 بجيف ةطساوب 00 راف رهوجلا بجو ىلا هدوجو ىف نوللا ج 7

 هنوك ىف يانحا اذا ١ رعوجل ّن ..!. ليك ناف اذ ةجابلل هجو نوكي ن

 ثتحو 3 وحد 3 هدوجو ىف 0 نوكلاو نوكلا دوجو لأ انئاك

 يانج ال رهوجلا نال .ءاوس..الوا مل لئيق : !نحاو' اةجاشل ةدعتوا نوكي ١3

 جانتحا اذا دعنا ةيطوصخم :ةيج" نك دكان نيك ىلا هدوجو ىف

 اا نوف و ىلا جاتحا 0 نيجتو ىلإ هدوجو ئقف نوكلا

 هنأ تبت لل 0 كديفذ 39 ءىشل َ انك نأ ) مبليف خصوصخل خيج

 رهظ كقف نوكلا 5 5-5 ةهجلا كلت ىف انئاك هنوك ىف جيان

 ىف جاتكاي ال رهوجلا نأ قلك : لحلو ١ قيعصولا] قف قرقلا أذهب

 م نوللا دجوي نأ حصل كلاذك ناك ون هنأ نوللا ىلا هدوجو

 مدع عم هدوجو حصي نأ هيلا جاتحملا فح نم نأل رهرجلا مدع
 امل ةايحلا نأ ىرق الآ هيلا جاتحملا نم جاقحملا زيمتيل ياتحملا ظ

 مدع عم ةينبلا نوجو مص ةينبلا دوجو ىلإ منع نإ حان

 هل بحت ةفص ىف نوللا ىلا رهوجلا يات نأ زوج الو ةايحلا

 هنوك نوكت نأ امأ ولخت ال ةفصلا كلت نأل [245] هدوجو لاح ىف

 جاتج الو ءةهج نود ةهج ىف انئاك هنوك وأ ازيكم هنوك وأ ارهوج

 1) ]1س ا15ء. هذصعر هدهعاطط 06من ةءط01 76 ععطتةتاتعال 098969 8

 أامهع 311520318861206, 711581013612161.



 كل

 همدع لاحح ىف ارهرج ناك دق هّنأل نوللا دوجو ىلا ارهوج هنوك ىف

 نوللا ولخ ال ناكل كلاذك ناك ول هثألو نيدض نبرمأ ىلا تافصلا

 الو هيف لع نوكي وأ ارهرج تاذلا نوك ىف اطرش نوكي نأ ىم
 نع ةبجوم تاذلا خفؤص نوكي مآ زوج هل“ عنأل لع نوكي ل زوج

 ةفص (© نابجوي نادصلا ناينعللا نوكي 0 رع الو اميس ال 0

 39 جانب أ زوج الو «تاذلا 0 ةكللا رمأ ىلع اهتوبتو 0

 هنأ ىف -00- يللا ا نييجولا ننيذهل كزيبتكأ ص 0-6

 هل دل ع أ ل

 ضنقي هذأل لاح 0 داو ةجاكلا دجوو اك 3 جامد 0

 فصلا 0-1 وثوب ىلا نعل كلاذك 5" 5 هنأ 1 انداك و

 ى

 ةدخاو ةاذاح ئغوفو ناولألا هيلع بقاعنت "نأ ليكاسي نأ بنج

 بِك ناكو ةدحاو ةاذاكو ناوكألا هيلع بقاعتت نأ ليكتسي امك

 بج :ناكو :نيفلتخم نيسنج نع ةبّجوم ةدحاولا ةفصلا نوكت نأ

 بدجوي اذفو صوصخم نوللا نم سنجك الا ةهج ىف + لصحعح ال ن

 سانجأ نم كتبتي امك .كانتي ال ام ناولألا 0 ىنم بتي 0

 1) و تط]ق ذم 1ةكوو. )2  هم عم ان ءاط ©10586 اعودتنأ عنف 6 1.

 3) الوهم. نوكلا. 4) 115ه. 161 انداك هذوك ىف.



 نأ

 انرودقم تح الخاد نوللا نوكي نأ بجج ناكو انثي ال ام ناوكالا

 ىلع فقي ناك اذا ةهج ىف انئاك رموجلا نبك 0 [250] نوكلاك

 ةفصلا هذه سفن ىف انلاوحأ رثوت نأ زوجي ال ناكو انيعاتو اندصق

 ناف ةفصلا هذه لصحتأ هلجألو هل' ام دوجاو :ئفارقوت نأ نم لب الق

 نأ بجاولاف ةفصلا هذق لوصح ىف ريقاتلا رئت نوكلتك ىلا وانك

 ىف ىنوللا ىلا جاكي نأ أ زوجب الو انب نادجوي امهنأ ئف اوس انوكي

 ا ل ا نأل هدوجو لاخ ىف هل بج مكح

 ءاثم دعنم وأ نضرعلل هكامثحا نيكي نأ ىم ولكي ال هدوجو لاح

 هنأ انفرع دقو نيتساحلاب هكاردا ةكح وأ وه ثيحح لصحي نأ نم

 ولخ سيل هنأل ضرعلل. هلابتحا ىف نوللا ىلا جانحي نأ زوجج ال

 يانحكي وأ .(' قيبكلا سفن "لانمتجاا هيلا ياتي ن نأ امأ نيرمأ دحأ نم

 هلاتحا ىف نوللا ىلا جاتحي ال هنأ انقوع دقو رخآ ضرع لامتتحا ىف هيلا

 0000 ع دع نا لادم يتجسد ليلا ل

 نوللا دوجو ىلا كلاذ هلامدحا ىف ناتكي ال اًداذ دجوي مل د يللا

 نوللا دوجو ىلا نوكلل هلامتحا . نكي لاقي نأب سيل هنألو هيف

 نوكلا دوجو ىلا نوللل هلامتحا ىف جاتحي لاقي نأ نم ىلوأب هيف

 هناف دعبو هبحاصب اضورشم امهنم دحاو لاكر' نكيع ىو .رث, بيوفا اطيق

 ناكل هيف نوللا دوجو ىلا ضارعألا نم . ضرع لابثحا ىف ٍجانحا ول

 ال هنأ انفرع دقو نوللا دوجو ىلا هدوجو ىف ضرعلا كلاذ جانتكي

 هلامثحا موق دعبو ةيف نوللا دوجو بلا يضارسسلالا :ىما# ىش : انكي

 ميلا كلاذ ىف ياتحكي نأ روجج سيلو .ثحاو مكح ضارعألا ضعبل

 ىركام ىرجعإ مكح ضرعلل هود لابتخحا نأ ىلع « ءلضو ءىشلا ىلا

 1) ةكدء#. نيللا .



 هأ'

 رث وأ هيف نوللا لجو هتوبث نم لب ال رّيحتلا عمف رّيكلل ةقيقلل

 بج .ناكف ىمانتي ال ام ليتكيو ىنيذصلا [255] لمتحكي هنأل

 الو «نوللا نم ,ىفانتي ال ام هيف دجوي نأو ناذضلا هيف جوي نأ

 ثيح لصحي نأ نم هلثل هعنم ىف نيللا ىلا جانحكاي نأ زوج

 ناك ءاوس زيحتلا لوصح عم بجاو مكه اأذمه 8 تست لذ هنال وه

 . ع ١ سباع 8-00 1

 أ جاتحي نأ زوجي ال دحاولا مكلل نألو نكي مل وأ نول هيف

 نع ارداص مكلل اذه نوكي نأ بجي ناك هذا لجألو «هّدضو ءىشلا

 ياتحي ال هنأ ملعن اضيأ اذهبو ريكتلا نع ('ايضتقم هنأ عم نوللا

 ولف لدعبو ؛«ىيتساخاب كا خكم ىف هلو ضرعلل هلامتحا 3 خل ديلا

 ناكو نوللا نم دولخ زاوج 0 عنمي عنام هل ناكل كلاذ خص

 بجي ناكو هكاردا حص ان نوللا قم الج ولد هئانب "لاقيب نأ ككي

 ةامكل هذيب تبت لقذ ءاكردم نوكي نك ربغ نم هدوجو زوجاب نا

 دجولا نم هجو ىف نوللا ىلا رعرجل ينحي ال هثأ

 ولخي ال ناكل كلاذك ناك ول هنأل نوللا رهوجل بجوي نأ زوجي الو

 نوكي وأ لولعملل ةّلعلا باحيا نوكي ن أ اَمأ نيرمأ دحأ نم باجيالا

 نوما بدوي رهوكلا ن 1 لاقي نأ أ زوجي لو ةيرعمأل بيلا باجحيإ

 525 امهذاو تاودانلا بوم :ألإ ةلعلا ا نأل ليلعيلل ةّلعلا باجعيا

 نوكتو لا اهريغ نود تاذلذ ةفصلا بجوت كل ةخلعلا أ لبجأل ءاكحألا

 كودجو نومك و اذه عم زوكاي فيكذ لولعلا اللف ددجحجو ىلع

 1) 1. ا

 2) 01562. عد .



 مدل

 عجري 0 نوكي ةّلعلا نع بجوملا نأ ىلع ؛ءاهنع ارداص تاذلا هذه

 نوكت نأ ممصي الف لعافلاب نوكي ثودخلاب دوجولاو ةلعلا تاذ ىلا

 ببسلا نأ مكلوق نم سيلأ ليق ناف تاوذلا جول ةبجوم ةلعلا

 ببسملا دوجو نأ عم [268] هيلع 5 امل ببسملا دوجو بجو

 تاذلا دوجول ةبجوم ةلعلا نوكن نا زوج ال ملق لصحي لعافلاب

 ةقيقلل ىف ببسلا نأ هل ليق لعافلاب الصاح دوجولا كلاذ ناك نأو

 دنع بيسملا لعفي لعافلا وم بجوملاو ببسملا ديجو بجوي ل

 وأ ةلعلا باججا نوللا بجني رهيد“ ناك ولف دعب ؛ببسلل هلعف

 راد نم سلوا مق يا م جوسي ن نام ناك انيل كيسلا" فاك

 ايمدحأ باجياب هصصخب صقخم ال هنأل رخآلا ٌلضلا 5900

 ف دادضألا لب ليكن ابجرم نوكي نأ بجيي اذهو رخآلا ا نود

 ام كانه 0 نوكلل هديلبت ىف دامتعالا هيلع مزلي الو اةللحاو ةغلاح

 ةلاكتسال هلح ةهج ىلا تاهجلا برقأ ىف نوكلل هديلوتل صصخ

 وللا تجين: مر نأ ىلع اضيأ لحي اممو ءهدلح ( ىلع رفطلا

 رهاوجلا كرتشت نأ بجيل كلاذك ناك ول هنأ ببسملل ببسلا باجيا

 هيج ال دكا ميمو ادع: لتضإ قطو دج نبا رلا
 رهوجلا دَّجوي نأ حصي نأ بج ناكف دعبو ءلولعملل ةلعلا باججا

 ك.لاذ ْنأل نوللا نم كضيف نولل هديليت نم هعنميف ضراسع ضر

 للعلا بجيم نع ببسلا بجيم لصفنيل ببسلا هبجيي اميف بجاو

 نم (؟هعنميف ضرعي ىلا ضراعلا نال حمصي ال اذه ليق ناف

 نيب هنألا وللا نا ولضت الم قخأ قارتلأ هلا !نوكوانالا نوالا باجعيا

 نول دجيي نأ نيبو هبجوأ دق نول هيف دجوي نأ نيب نيرمأ

 1) 26556 نع. 2) 15: عنمبف .
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 منع

 اذا ١ رموجلا ن ال حمصي ال اذع هل ليق هبجوب امل هباجايا نم .عنمبو

 صوضختم سنج بجوم هنأ لاقي نأ ىكمي سيلف نولل ابجوم لعج

 قلك [205] نول لك ناك كلاذك ناك اذاف ناولألا نم 0 نوت

 الف رهوجلا .ىع دلوني 5 زوجي ام سنج ىم اكتم هيف .ىلاعت هللا

 لنغف اذا عومضوم ا اذه ىلع لب ال اًذاف كيلوتلا نم دعنجب وأ عطي

 جي نأ زوج ال هثأ لاقي. نأ نم قب الو !دلرم نوكي نأ نم رقوجلا

 هبجرسي اميف جصي ال اذه نأ اففرع دقو نول ادلوم نوكيو الا

 ةخلعلا هيجي .امع زيمتيل بببدسلا

 تيان نيك لأ :ةلئسلا لصأ ىف : هانلق ام ةحكص ىلع ٌلدْيِو و أ ٌليلَد

 كلاذ حض اذاف حئاورلاو موعطلا نم ةيلاخ ماسجأو رعاوج انو اهيق

 نلقي نا لاقل َّن نوللا ىف حصي. نأ بجاولاق ةحتارلاو مغطلا: ىف

 مل:ليق ناسف ةدحاو امهيف ةقيرطلاو ةلخاو امهيف ةهبشلاو امهنيب

 58 هإ لديش جقاورلاو موعطلا نم ٌةيلاح رماوج انفاع نأ متلق

 امعط ءاوهلل دج الو ةحتار امهل دج الف ءاملاو ءاوهلا فشنتسن

 حقو ةاهللا رواج ناو ةصاجالاو ةبنعلا رهاظل معطلا نجت ال كلاذكو

 ىلع لصحو كردي اهيلع ىتلا فصلا ىلع لصح اذا :كردمللا نأ انفرع

 بجاولاف عناوملا تععفتراو كري اهيلع ىتلا فصلا ىلع انم كحاولا

 يل يالا اكلتع : نكير مل لذا .ةكردن :امب ملعت» ىلإ ييصتي 8ةرحات 3

 نأ ىستقي ال ءىشلل فيألا نأ .هل ليف. دنقل انأل هنيبتن ال امنا ليق

 (8 كأر دالا قلارادع انردجأ نأ كلاذ نيبي كار دالا نينَخ كلاقأ قيبعي ال

 فيقرلا ءاوهلا نيب 9 امذاو هكردي م ندب هقاف !لف عمو ةسفن

 1) الوم. مهمط لصحو ذذض ىلع. 2) "02 تيعفترأو هنن ةانق 6

 3) الكفع#. كاردأ .



 ةؤ

 ىف. يابا هنأ لجأل لب هفلأ هنأ لجأل ال هتايح لن رواجج ىذلا

 بوبهي لصحم ام وحن ةةكرح كان نوكي نأ ىلا هكردي امل هنيبت

 قاف كلذ :ىتيهتايل ال. امنأ: ليبقأ ع ناف درب وأ وح كانه نوكي وأ جيرما

 كلاذ نيبتي نأ بجي هل ليق ٌةفلتخم اميعطو ةفلتخم مكاور هيف

 تتاورو ميعط اهيف ىتلا ماسجألا ضعب طلخ اذا نّيبتي انك [6]

 ( سيل امك ماسجالا هذه لاح ٌتِحي سيل هّنأ انفرع دقو ضعبب

 تيجيزتما اذا ةفلتخم موعط اهل ىتلا ماسجإألا نم هاتركذ ام لاح 0

 ناك اذا هل ليق هتّلقل كلاذ نيبتن ال انا ليق ناف (8 تطلتخاو

 نم ءرج اهنم ءرج لك ىفو ءازجألا ريثك هقشنتسن ىذلا مسجلا

 نول نيبتي نأ بجي امك كلاذ نيبتي نأ نم لب الف ةكئاولا

 نوللا :نم دحاو ةزج هنم ءرج للك ىف ناك ( نا ريثكلا مسجلا

 هدوجو ىف يانكاي ال توصلا نأ كلاذ ىلع ّلدي ام قس كل ليل

 دق لحما نأ انفع دقو لكما ىم رثكأ ىلا دعب نم هنيبت انيب

 نم ولخ نأ زوبع نأ بجاولاف هلامتحا عم اه تيصلا . نم ىلخي
 نيرمألا نيب قف ال هنأل نوللا

 اهنح باوضلاو قلعسملا نفع ىف ميتاسأ نم هلو
 نأ زوجب الو ىرب نأ ج يصب ال رمرجلا دجوي نأ 2 ال اولاق لاوس

 100 ب ا

 تارتصلا وللا ع مرحبا هه ةلاحاساب ىضقي نأ بجي كلاذلف

 ىوبعد ةسيع ىلع الا ىرسي نأ وجب ال رهيجل نأ مكلوف مهل لاقي
 [278] ىرب نأ زوجج نوللا نم صوخلا ولخ زوج نم لب نوعزاني اهيف

 ىلع نوكي نأ ريغ نم رهوجلا ةيور روصنت ال ليق ناف ةيع ىلع ال

 1) سيل مط]غ ذص كوه. 2) 816 501ع4 ذص 1315. ةغلباقلا تغلب

 كثلانتتلا ءوْدْلا دولتي . 3) الكوو» ناو.



 هنأ

 اضيأ ىوعت اذه هل ليق هورتلق ام نجي مل كلاذك ناك اذاو ةبه

 صقتنم ىري نأب ةيه ىلع نوكي نأ نود نم كلاذ روصت 500

 ام ىفني ا م سيل دئاك بعيو نول (' نم ديق ام كاردا: نع لاثل

 محصي الو ضارعألا نم هثيثن ام رثكأ روصتن الءانأف 0 منكما ال

 ىري نأ زوجج ال ناك ولف دعبو كلاذ عم هنابثا 0 ميدقلا روصت

 نأ زوجج نأ ليلدلا نم هانمّدق امب بجاولا ناكل ةيف ىلع الا

 نوللا .نم ايلاخ نوكي نأب هثيور متصت ال ناك ناو رعوجل -
 لا 01 ]د4 سيللا نقيرط قمت رفوجلل انكازدا نا .اولاق #1 لاوس

 دحاو 0 ىلع دحاو فلعتمب ناقلعتت نعل ا نيعلا فيرط

 هكردن نأ نيبو نيبعلاب رهيجلا ىرن نأ نيب لصفن اناف اذه عمو

 انكردأ نيعلاب هانكردأ اذا اَنأل ىيرمألا نيب لصفن 1 !لينمللاب

 تيتق اسمل هانكردأ اذأ ب كلل نضل ديف َنوللا نيعئاب

 اما مهل لاقي باوجلا نوللا نم رعيجلا ولضي نأ زوجج ال هنأ كلاذب

 دقو هويتننظ ام لسجأل ال اينيقيبط فالتتخال ىيلثم ناتفصلا تناك

 نأ نيبو ربخلاب ءىشلا دوجو ملعب آل نيب لصفي اندحأ ل انفرع

 دعو ؛امهيقيرت ط فالتخال نيلتم ناملعلا ناك نأو كأ ردنا :بلعي

 عم قرفن انكل 0 انكاردا نع سمللاب داوسلا كرحن انك ولف

 نمل هيك رج .نأ نيبو 0 نوللاو رعوجلا كردن نأ نيب كلاذ

 فلعتت رهولل ىف رخآ ىنعم تابثا ةقرفتلا هذه ناكل بجي ال ناكو

 ةوركذ امم لميس 5000 ا كأر يا نو“ ئد ةيورلا

 هيف عمتج نأ زاجل نوللا نم رهوجلا ولخ راج ول لولا لاوس [28]

 1) الكفو. ةهط]آآ نم. 2) 61 رذأ



 هذي

 نيفلتخم نّيرمأ نيب عُمج هوركذ ام ّنإ ُناوَجْنا ةتاضتملا ناولالا
 عامنجالا ىلع ساقي ال واخلا نأ مهل لاقي داك كعبو - ريغ نم

 الو مدعلا ىف داضنت ال ديجولا ىف كاضتنت 0 ناناضالا هذه ل

 هذه ديجو لاكتأسا نآأو داوتضألا هذه :ىم رهبجكلا ولخ عنتمي

 داوسلا هنع ىفتنا ةلع اك 5 ءهانيلقانم نين اليف دادضألا

 ناف هيف ضايبلاو داوسلا عامتجا لاحكتسا ناو هيف كلاذ حصو نضاْيِبْلاَو

 ليق رخآلا دعبك ليقعلا ىف ايعدحأ دعب 0 كلاذ انلق امنا اولاق

 ١ ناف ليقعلا ىف رخآلا دعبك امهدحأ دعب نأ متملع اذ اهب هل

 لالدتساب كلاذ ملعن اولاق ناو كلاذ ملعن ال انأل حصي مل ةرورضلا

 اليبس اهيلا اودجك ىلو هيلع ةخلالدلا دارياب اوبلوط

 امساو نوكلا نم نلخ ريقش رهويجلا نأ انفمع دىق اولاق قا

 نوللا ىف ةلصاح ةّلعلا هذهو هليتج هنأل كلاذ نم نلخ لاكتسا

 نأ متلق مل مهل لاقي ٌباوَجْلآ نوللا نم ولخ ليكاسي نأ بجيف
 ( رهوجلا 3 اولاق ناف هلمتج هنأل نوكلا نم هولخ لاحتسا امنا رعودل

 مكذلا تيبثي ىتلا ىف ةلعلاو عقم هواخ بجو كلاذ ليت مل امل

 ذلعلا ةكص ىلع لدي ال ردقلا اذه هل ليق اهلاوزب لوزيو اهتوبتب

 دنع كلاذ ليكتسيو هديجو دنع هريحت بجي رهوجلا نأ ملعن انأل

 ىصضقي امناو دوجولاب ريحتلا لذعب نأ زوج ال هناف كلاذ عمو همدع

 د 5 الو اهلاوزب لازو اهتابتب مككلا تبق 5 خلعلا خكصب

 نأ -متركنا "انما ممل لامي مك اء رطأ هيا كش 0 5 مآ رمأ

 الا دجيي ال هيكل هنأل نوكلا نم هءلخ لاكتسا امثأ رهيجلا [283]

 50 الا خهجلا كلت ىف لصح الو تايكلا نم ةهج ىف نوكيو

 1) 3186. ضرعلا .



 كيل

 اعلا هذمو هليتكج (هنأل ل نوكلا نم هولخ لاحتسا اذهلف نوكلا
 ةلهنج 3 للضحا امك ليك م ؟انيب | رهيجلا ا نوللا ىف ةديقغم

 لامتتحا ناك ول .مغل لاقي. مث نوللا لبجأل اهيف لصحح ال نوكلا دوجول
 بجول هيف .ضرعلا كلاذ دوجو ىضغخفقي ضارعألا نم ضوعأ رهويجلا

 نأ بجي ناك لب امهليتحي منأل نادصلا لكملا ىف كجيوي نأ
 قانتي ال ام لمتكي .هنأل ضارغألا نم هل ةياهن ال ام ديف دجروي
 قعب (نوللا نيف ولت نأ روج الا ربموجلا نأ .انفرع ىق .اولق لوس
 لئيق :لاوحألا "نم لاح .ىف هنم: هيلخ زوج ال نأ بجوف هيف هدوجو

 لجأل هيف هدوجو كعب  نوللا نجم رهوجلا ولج مرج مل امذا هل

 ىق وقود ربمأ. ن م يب داف ىقتني 2 وأ زاوج عم ىفقنا اذأ 50 3

 ةلاجك :لنصلا :كلاذ_لاحو ٌقيضلا :(© وِرَط الا سيل ومألا هاو :تافتنا
 ةديجو كعب هنم هولخ زوجك 2 كك بيدين بلع وئاج ءاقبلا نأ ىف

 نجم نول هيف دجيي مل اذا مهوجلا ينس سكلاوك سيئلزإ هيف

 ام وأ ٌكض دويجوي اقلعتم ا ال” تينالسملا يدعلا ألا البصأ .ناولآلا
 ددِجانيي ا نأ زاوج عم.دّدجتتملا مدغلاك ٌدصلا ىرججم ىرج
 مدع نكي ملو رهوجلا ثيجو لبق اضودعم ن :.انبك كاوب ريبلا نأ 2 هنأ

 ذخاعل ايقاب ردا / ا روكم 2 رفرخلا ن 0 77

 صفد 3 8 55 57 1 ايدفلا 7 فيعني َن 2 مدعي

 1) ة[ههس. ال هنألد 2) 119ه. بجع. 8) 118ه: اورط.
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 نيسحلا وبأ بهاذ# تهذو ءاقبب ايقاب نوكي الا ىضابللا“ىنيسيمقلا
 هلك ءاقيب ايقاب نوكي رعولل نأ مسقلا وبأ لاقو رعاولل .ءانفا ىف [46]

 هدوجو ىلع ةدقار ةفص ايفاب ةنوكب دل سيل: ئقابلاا نأ افذخأ

 ٌعفص نوكي نأ زوجج ال ةفصلا راريتساو دوجوسلا رارمتسا ديبغي :امثاو

 معلا ىلع ةداز ئفص نوكي أل مدعلا رارمتسا نأ امك اهيلع ةحتاز

 ةفصلاف لاح كمعب ةلاحا ككجتي“ ناك اذا دولجلولا: نأ :كلاذ 'ىيبي

 ةفصلا «له نأ 'انفرع دقو لبق“ ىم تناك  ىنلا "ئه دوجنولاب هل ىلا

 لفو ةلعل ىناثلا ىف نوكي نأ: حصي :فيكف ةلعل نكي. رل لبق نم

 رن ليق ناف اهنع ةيخارتم ةفصلل ةبجوملا ةلعلا ؛نابأ لوقلا .لا اذه

 هل ليق ةدوجو ىلع ةدقاز خفض .ايقاب هنوكب غل سبب ىقابلا ََظأ منلق

 نقف :دوجولا ىلاوتم ادوجونم كيغ' ملع وأ هملع نسم لك نأ نجأل

 ريغ ادوجوم هملغ دقن ائيقاب هريغ ملع وأ هملع نم لكو :ايقاب هملغ

 عتمي ال ناكل اغلق: ام ىلع ةدئاز ظفص هل ناك ولف دوجولا: ددحتم

 د نأ عنتمي ال ناك هنألو رخآلا ملعي الو امهدحأ ملعي نأ

 نوكي وأ ايقاب نوني الو دوجولا دّدجتم ريغ ادوجوم هريغو ءاوه

 كعبو «دوجوملا نوجاتم رمغ ادوجوم نوكي الو ايقاب ةريغو ءاوه

 ال لّيبس اهتابتأ ىلا نوكي الو تاذلل ةغضلا. تابثا ىكمي ننيل' هتاف

 هنيكب ىقابلل ملعن انسلو ليلحلا فيرط .نم :الو ةرورضلا قرط نه

 ا نأ: بكف ملعي نأ قيكسمف الو ماما ايلف ىلع ةد.ئاز .ةفص ايقاب

 نكي ليق ناف «دوجولا ىلاوتنم هننأ خلع اح انّلوش ادكاز ارمأ كيفي

 كعي ايقاب :كتوهسي مهاندجو كف لاقي قاب كلاذ لع .لدتسي أ

 ال هل ليق ىيتلاحلا ىتلك ىف هذونجو عم كلاذب ويشيد -ىأ
 امر -
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 انهم قالكتتسالا عصي ال امك تافصلا ىلع تارابعلاب لالدتسالا ٌيصَي



 ريعيدمل ًالوُأ ةميلعم تافصلا نوكت نأ بجايو [295] ىناعملا ىلع

 هنوكب داعملل نوكي نأ بجوي اذه ٌناف دعبو «ىناعملا كلاذكو اهنع

 مسأو اتدحم ادشم ناك دق هنأ 0 ىلع ةداز ةفص اداعم

 ةدقاز
 ناكلو هدوجو ىلع ةدقاز ةظفص انثاف هنوكب هل ناكل هديوجو ىلع

 7 ْن 2 مك ال الصحيا ١.. ليختني امهنأل انيقاب نيكل اذاضم .انئاف هن

 قم ايقا.د هنوكب هلاك. ول ئنقابلا نإف دعو « داعم ةوهسي

 امهيدحا نتجانحا اذأ نيناضتملا نيتفصلا كح نو تاضتلا ىوس

 ايقاب هنوك ناك اذاف هيلا ةجاتحم 59 ألا نوكت نأ رسمأ ىلا

 ةدوحو 3 جاناكام انئاف 5 نوكي نأ بجو 0 :ىلا اجانكم

 رقنخذ ا الفاج 1 هذوك داض امل املاع انم دحاولا نوك ن 1 كيلا سب

 كيفي انثاف هنوك ن ل لبق ن نحل رخللا ملا رقتفي ام ا ايمهدحأ

 ناك 95 لعد ةدوجو 3 56 ةأد كو 5 ٠ هل ليف ديجولا لعد مهمدع

 خفص ايقاد 0 هل عيبلا 1ع ةابلا 4 خامكلا هذهب تبتف « أديجوم

 خاعل اهقاب نوكي نأ رج مل ةاعل ال أدوجوم ناك مد ديجولا ىلع ىلع ةدئاز

 ناكل ءاقبب ايقاب ناك هل قابلاآ ن "د لدتا 3 لحلو 0 ٌليلَد

 كلأذ لمتكي هنأ هثتودح لاح ىف مسجكلا ىف ءاقملا دجيي 1 حصي

 ليديا معجو. ل هنأ متلق مل ليق ناف ( كبف هدوسجو ليكي مدجو الو

 ناكل لاكي ةمدجو كانه ناسك ول 5 ليف تودحلا لاح ىف هدوجو

 هل لمتكم ريغ رهوجلا نوكي نأ امأ رومأ نم ولضي ال هجولا كلاذ

 ظفصلا نوكت وأ هيف كلاذ ديجو متصي ال اققو تدقوللا نوكي و

 2 ل 5 لاقي 4 زوج او هبلع ةخايبكأسم ىنعملا ك.لأذ نع ةبجوملا

 كو

 زيكتام كودو مودل للح نف وقو ةريجل هليتكح امنا هنأل هليندك

 1) الكفو. هنيك 1606طو.
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 ال هبذ هدوجو عصي « 0 [300] تشولا 8 لاقي أ زبك الو

 نأ عصي ناسك ىذلا تم._فولأ ىف رفوجلا تادحإ ىلع ردقي هنأ

 هديجو لليحتسي امذا لاقي نأ زوج الو هيف ءاقبلا كلاذ فلخ
 ريغ ةفص كانه شيل .هنأ انبي. نق. 'انال "ةنع ةبجوملا خفصلا ةخلاكتسال

 ةلصاح تناك ةفصلا كلتو ةفصلا ىم رثكأ نوكي ال ةفصلا راومتسا

 اذا ةّلعلا اف :ةعبو ءةيلاوتم» نيت. مل,اهنأ: الا تود لاك 5

 اهلوصح ىف ةّلعلا كلتل ةعبات نوكت اهتاف تافصلا ىم ةفص تبجوأ

 اهتلاكتساو ةلعلا ةكصل ايتكصو ةّلعلا تيبتل اعبات اهتوبت نوكيف

 ةلاحتسا لصحت نأ رجي مم كتلاذك ناك اذاو ةّلعلا ةلاحتتسال

 رظنلا هيضتقي ام سكع اذه نأل ةفصلا ةلاحتسا ناكمل ةّلعلا دوجو

 نا. ةكرجلاب مسجلا ىف :تدكت١نأ ليحتسي سيكل ا 330

 هجو الو هليتكي مسجلا نأ عم ىناتلا تقولا ىف رشاعلا ناكملا

 هنع ةبجوملا ةفصلا ةلاكتسا الإ هيف نوكلا كلاذ دوجو ليكي

 ةلاكتسا ىف ةّدوم نوكت ال ةفصلا ةلاحتسا نأ لاقي نأ زرجي فيكف

 ىف رشاعلا ناكملا ىف انثاك هنوك ةلاحتسا لعجن اّنأ هل ليق ةّلعلا

 خنوكلا نيجو انلحأو :نوكلا “دوجو ةلاخدتسال :عبابت ىناثلا تقلا

 دقفل رشاعلا ناكملاب صتخي نوكلا نأ عم ىبناثلا تقولا ىف هيف

 هيلع (' ىرطي نأ حصي مل كلاذلف عساتلا ناكملا ىف مسجلا

 اهدوجو زوجج ال ةكرخل نأ مكدنع سيلأ ليق ناف لوألا ناكملا ىف مسجلاو

 كيلاذ نأ هل ليق (؟ اهليتكج مسجلا نأ عم ثودنمل لاح ىف مسلل ىف

 1) الكفو“. ارطي. 2) 1. ليتكم
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 لقي“ نأ منكمي الو ًةكرح يمسي ال هنكل دجوي نأ 'مصي :سنجلا

 ال هنأل داقب ىلتسي 8 ةهتكل نجوي نأ ٌمصي ىنعملا [800] كلاذ نأ

 ىفا نوكلا 'شنجل لقعُي امسك ةاقبن ىكي مل اذا شنجلا كلاذ لقعي

 ىبنعملا كلأذ ناك ولف دعو ةةكرح ىمسي انكي مل ناو ناكملا كيلاذ

 نم  اًنيِب كقو هدوجو ف لع ناكل مسجلا ثودح 13 ىف اديجوم

 مسجلا 'ئف' لايق نايف ؛تاوذلا ثودلح' بجوش ل قاعملا نأ لبق

 ليق ورطلا وهو ءاقبلا "قلو نم عنميف ءاقبلا ٌداضي ىتعم هتودح لاخ

 نأ ننيحضلا فخ نم نافا لغيو هتلق ام ىسفي هانكذ ام نأ هل

 هلديج مهنه ادنحلاو ا لاك هجم نأ زوجايف لدبلا ةقيرط امهيذ مضت

 ىف مسلل ىف ءاقبلا فلخ .نأ ىلاعت هللا نم مثصي ناكف رخآلا نم

 . هيف ورطلا فلخ نأ ىم الحب تقولا كئاذ

 ةاقبب اًيقاب ناسك ول مسيل نأ كنلاذ ىلع ّلحي ام ىحأو رَخآ ٌليلَت
 ريا ئأ 'ااًيقانجب *نوكي نأ المأ .ىيوسأ سبأ -ىم..ءاقبلا"ولخ9 ناكل

 مسا قو ةيف ةقيرطلا ّنأل رخآ ءاقبب ايقاب ناكل ايقاب ناك ولف قاب
2 

 ريغ ناك وذو ءاقبلا ىم ىهانتي ال ام ثودح بجيي اذهو ةدحأاو

 لاخ لاك“ ىف ؛مسمل :ديجو لصحو لاخ دعب. الاخ .ثذكي ناكو قاب

 زوجسال ةلعلا :نأل للاخ لك ىد مسجلا ثدحي نأ بجول ةلجأل

 اذه نأل ةيفاب ةريتسم اهنع ةبجوملا ةفصلاو قداح نوكش نأ

 نأ بجو. لاح دعب الح ثدحي مسمل ناك اذاو هلع اهتودك ضقني

 هتدكي نأ ىلعت هللا ىم مص اذاو لاح لك ىف ثدح هل نوكي

 كثقولا ىف ةثدحي' نأ مص ءاقبلا هل ثدحي الو لوألا تعقولا ف

 عم ءاقبلا ىفنب لوقلا ىلا هيّدوي اذهف ءاقبلا هل ثححي الو ىنانلا

 اوبكترا اذا ءالبم هلوقي ام دسفي ميهربا ىلع هنودروي ام رئاس 5

 هنيكس مودي [814] اما ليقتلا مسلمل سبلأ ليف .ناف «بعهذملا اذه



 ع

 مسجلا ئف نوكسلا ثدح اذا بجي ال مث. هيلع رقتسي ام نوكسب
 ئتناقوفلا مسن ىف لاح دعب أ الامل: ىوكسلا :كجحاي "نأ ناعستلا

 (؛متسنلل نوكيا وأ لاج ل الاخ .ءاقيلا اثدح, ناو. .بجج ال. .كلاذكو

 ىف .ةلغ .نوكي ال. ىناتحكتلا :نوكبس أ. هل -لبق الح« يلعب : الات .اكتاحب

 يقاقرفلا دلرصكي ىلا ىناعستلا .نيكس عم ريس هلثإل نيداترتلا نزكبن

 نوكي نآب ىذاننكتلا نوكس لاوز جا ىناقوفلا اذه نكسي نأ زوج

 :قالعب اقلعم

 بجول- مسجلا لكي ئّمعم ناك وك ءاقبلا أ الفرع: رجس خلا ليلك

 ىف !ادوجوم مسللل ناك ولف مسلل .دوجو ىلإ هدوجو ىف ياناكيإ 5

 زوجي الو ءاقبلا جوي ره ام ىناتلا ىف نا ال .نانكل هلجألا ىئاتلا

 قحاو لك! نوكي نأ بجوي اذعهو مسمل دجوي رث ام هاقبلا دجوي 5

 ىشلا نوكي نأ ليكسي امك ليكاسي اذهو ميحاضب اطورشم ايهنم

 هسفنب اطورشم

 ناك ولف ايقاب هنوكب ىقابلل ةفض ال هنأ انيب اذا اذأ وهو را ليلد

 نتوسأ اةلوق':نرأ امك :"ءاقبلا:'دوجو :قيقي .قاب- انلوق. ناكل ىنعم. قبلا

 اننرق , لك لو لج الدينا نعيد نكي نادل كارا ل

 ال نأو ايقاب ىلاعت هللا ىمسي ال نأ بجول ءاقبلا دوجو كيفي قاب

 هالو. يبصر بجكلاو هدكلاق :داسق اهفريخ هتقو هرقل« ي ايان وكي

 سيلو لاوحألاب نولوقي ا 2و ءاقبلا .دوجوب .ايقاب مسلخل نوك اوللع اذا

 ىفخإ سيلو عسفنب ءاقبلا نودجو اولذع جتاكف ءاقيلا تابثا الا كانه

 دكحأ ىلع ىنات دكت

 راجل ءاقيب ايقاب ناك ول. مسللل نأ اضيأ كلإذ ىلع ٌلدبو ٍرَخْل ليلك

 1) 1596ه. ءاقبلا .
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 ايقاب نوكي الف ءاقبلا هيف ك.جوي الو ثدلاثلاو ىناثلا ىف دجوي 0
 دوجول اكرحتم ناسك امل مسجل نأ امك هدوجو [312] رارمتسا عم
 ةكرلمل هيف جوت الو ثدلاثلاو ىناثلا ىف دجوي نأ مص ةكرحلا

 لجأل ىجوي الو ءاقبلا لجأل جوي ىناثلا ىف مسمل نأ اولق نإف

 ءاقبلا نأ عم ءاقبلا ىلا هدوجو ىف جامحي نأ, بكن, (2 هل ليق. هاقي
 ع

 اهنع باوَجلاَو ةلئسملا هى ف 202 3ك 00 د
 قا حكي ل نأ- عب اياب لمح ىق مسيل اندجو اولاق . ل لاوس

 هسفن فوجول ايقاب نوكي نأ زوجج الو ("ةدوجوم نيلاخل ىلك ىف هتاذو
 ىنعم نوجول انيناث نوكي' نأ بجاولفا ننعم. مدعل 3 اهمدعل الو

 ايقاب هنوكب ىقابلل سيل هنأ مدقت اميف انيب دق انأ مل لاقي با محلا

 زوكاب الو ةرابعلا هااريلع ندحيا م عذأو 00 ىلع ةدثاز 1 فص

 هوركذ ام ىسفي نأ بجيف اهتابثاو ىئاعملا ىلا ًةَلَصو ترابعلا نوكي نأ

 7 تنجو, امل هدوجو ىلع ةحتاز خفص ايقاب هنوكب هل ناك ءاف دعبو

 بيكي لاح ىف تذّدجات لق ةفصلا نأ لجل ةلعل ةفصلا نوكت

 نع اهبوجيب تنغتسا اهددل بجو اذا ةفصلاو اهددجت

 اهل نوكت نأ نم دب ال ةلعلا كلت ْنأ اننرع دق امل اهبجوي بجوم

 خاع نسع ىنعداسو )م اهدلدحت بدع 0 ةدوكتم خ-فد

 نوكي نأ زوجج الف ىقابلا ىف مئاق اذهو ةكحصلا دنع اهبوجمل ىرخأأ

 خلعل ايقاب

 1) الكوم. اقببي. 2) 1561 مدل. 2 83) ال1وو:. طاوال هتتق ةم31626

 ايقاب نوكي ل يبجاولاه. 4) 115ه. اهددكتر طدصلكتو 502 8م8-

 16ه
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 35 مهم ]9855

 ةدوجو ا زوجكابو للا 1 مدع زيجاي مسلما ىو 7 000 تا لاوس

 دوجو نوكي نأ ىم ذب ال صصخملا كلاذو. مدعي [32] نأ نم ىلوأ

 لجل هدوجو رمتسي امثا هنأ مهل لاقي باوحلا ىناغملا نم 0

 كلاذلف هلا: لص نم ا هرارمتسا حصيو هل لصح دق دوجولا ن

 هنأ مودعملا ىف هيلعن امك اذهو ىنعم دوجو لجأل ال هدوجو رمتسا

 لجل همدع وهتسأ ل ةدكيب م اذاف هدوجو حصيو ةمدع عصي

 دجوم هدجوي ال نأ نم رثكأ ىلا مدعلا رارمتسا ىف رقتفي رل كلاذ

 كض (ةرطي رو ىناثلا ىف هدوجو مص اذا دوجولا ىف مالكلا كلاذكو

 ىلا هدوجو رارومتسا ىف يتكي ملو هدوجو رمتسا هارج ىرجكي ام الو

 ىتلا ةفصلا هذه سفن وه ةفصلا رامتسا ناف كعبو «قاعملا نم ىنعم

 ىنف هقلخي من مر 1 ا ا ىف ىلاعت هللا هقلخ ىنعم

 مدعلا وأ 0 !رملعت 0 (* مكنكمد رف ءاقملا قي مكل 2 من ىتمف

 هديجو بج مل دجو نيح مسلخل نأ (؛اولق ناف ءىفناتلا ىف هيلع روجج

 ام لاخلو زوجي الف هيف ثدحملا هتدحب ال نأ ٌمصو تقولا اذه ىلا

 عنتمي ال هل ليق ابجاو لاوحألا نم لاح ىف هديجو نوكي نأ هانلق

 ىلع اجدد ارتاج مدح لييس ىلع لاح 3ك هدوجو نوكي ن

 1) الكفو. ارطي. 2) 1156. كنكوي. 3) 21801. ملعت.

 4 1056: رجلا لاوس
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 قيد 9 كلاذ عيسم نوكلو هداججا يكواو راب ا 3 :ئذلا لدا

 جرسلا اذه هدفنا ى وهو هل لسا الو .هاقبلا (* كلم تيت (ارلو ماتو
 1 ل مثل ىناثلا ىف 7 لك بج ىناثلا 3 ىقبي [325] أ

 : مك أ هواي حصبو لجو نأ زوج الو ممدع ىف ردوبو هذوجو لبيك

 ركب روم تيبتي م اذاف روم رمبغ نم مدعلا ىلل ديجولا نم جر

 اوملعت نأ هانلق ام 6 نكي الف هديجو 52 همدع رجب رث هيف

 هل نأ ثبتي رثو ءاقبلا لعب تيبثي مل اذا مسلل ىلع مدعلا زاوج

 ءادتبا ىف ازيكم لصح رمل سيلأ جهل لاقي مكث ءهب ىفتني اذص
 نأ ايفو" ال نأ حصيو ىاثلا ىف هوي رمتسي نأ مصيو ثدحي ام

 لجألا لوي رثو رمتسا امنا لاقي-نأ روجج ال هتاف اذه عمو :دجيي ال

 لدعي نأ ريج .الف 1 عصي ام قع قارتنتنا نأ" تءيد» عم هلع

 تال 17 درك اذا! ديجفلا ريدا مما نوك كلا ذاكو“ ىنعم اديشن

 رن ىتمو ةرارمتسا لاحن ّنصلا عم نأل ّكض نكي رث اذا عصي امنا
 ىلا رقتغي نأ م عم زوجي الف بجج كلاذ مصي امكف دصلا (ةرطي

 دي لذعت نأ زوجب ا ةيجاولا ةفصلا و نم هانيب امل ىنعم ديجو

 اذه هل مصي رن لاوحألاب اولوقي مث اذا موقلا مناف دعبو «ديلع ىّنعم

 الو ءاقبلا دوجوو مسؤل دوجو نم دكا نقيل ايقاب هنوك منَأَل ليلعتلا

 نأ زوجج 0 ءاقبلاب للعي الو ءاقبلاب ديجولا / درج“ للعب أذ زوجي

 كدسفد ءىشلا للعب نأ زوكجاب الا نال ءاقملا سفن

 1) و كهط]غ ذنص الكوم. 2) دعب كمط]غ ذنص الكفدت» 3) 21862. ارطي.

 4( درج 9118 6.
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 “ص © اذ 040 ١

 نازوكي ال هتودح لاح ىف رقوجلا نأ .ىف ةلكسم

 لعل اير اظن و

 نوكي رعرلل نأ ىلا مسقلا ىبأ انخيش ىلا نيبستنملا ضعب بهذ

 قي مالك مولا كات 0 فورعم ا بقللا وهو ىنعم لجأل اًيراط

 نم ثدحي نأ زوجي ال ءاقبلا نأ هدنع نأل كلاذ ىضتقي مسقلا

 نيم دخأ .هزيجاتسي - ناك ام اذهو ىنعم, مولا نغ/ ايفتتيا نأا ريغ

 وبأ ناكو (كيكر [382] بهذم وهو هباككأ نم روباسينب هاندعاش

 كيكرلا ليقلا اذه زوجي نأ هركبتو هلضف عم هب ّىظي ال نمم مسقلا

 مك ةعيتش بهاذم بكتري ناك هليج طرفل- كدجالا لق خا نإ

 مقل نأ: ليلا اهم نا ظاا
 ىلع ةدئاز ةفص ايراط هنيكب هل سيل ىراطلا نأ كنا ىلع لدي ىذلاف

 0 نبع لف امل ةلع لجأل لعافلاب هنأ عم دوجملا نوكي نأ زوج الو هدوجو

 دوجو بجونذ نأ زوجي ال للعلا نأ نوللا نم رهرجل ولخ زاوج ىف لبق
 نيدضصلا فح نمو ءاقبلا ٌداضي كدنع ورطلا نأ (2هل لاقي مث تاوذلا

 ىلع ّلكملاو رخآلا نم الحب امهنم دحاو لك دجيوي نأ عصي نأ

 أ زوجي ام لاح ىف ءاقبلا ديجو زيجي 3 بدين ميكر ص :

 داوسلا ىف (ةزوجاي امك ءاقبلا دهيجو كعب ورطلا ديسجوو ورطلا دجيي

 نوكلا نأ (* لاق ناف هبحاص ىلع امهنم دحاو للك ىرطي نأ ضايبلاو

 1) 115ه. كبيكذ. 2) 1. جل 3) 115ه. 61ع5 طاع 0

 4) 15. أءلاق.
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 ىفنيل لوألا ن ناكل 4 و 00 ىلع و نأ 7 ال 2

 امهلناح ىرجغ ب امألاب ةيذ ريتعي نأ رسيسغ نم 00 0 ناداضتي

 ةفص دوسجولا ةفص نأ هل لاقي مث «ضايبلاو داوسلا لاكك كلاذ ىف

 نادك نابينعم اهبجوي 5 زوجاد فيكو فاضت اهيبذ عقب ل اةللحاو

 تودحب اماع ةرم نوكي اندخأ نأ لثاق ليقي نأك .آلا اذه لهو

 ىفخي سيلو لهل لتجألا كلاذك .نوكي :ةرمو. هب .ملعلا لججأل ءىئشلا

 امَناو دّدكتت ل كدنع دوجولا ةفص نأ هل لاقي مث ءدحأ ىلع هداسف

 اهندعب خؤصلا هله نوكت 4 عصي فيكف هيف رهماستو رهيجال لصخ

 بجي هل لاقي مث ؛هّذض لجأل ىناثلا ىفو ىنعم لجألا ىلوألا ةلاأل ىف

 مال نر دلل ةيوجيب ىلا, دوج و10588. اجامحب ةرطلا» نوكيا نأ

 بجوي !اذهو ورطلا دوجو ىلأ لال كلت ىف هدوجو ىف اجاناح مسلخ

 ةلونع كلاذ داسفو 1 ىلا نسيرمألا نم دحاو لك انك نأ

 ادوجوم ورطلا نوكي نأ بك هل لاقي مث <« كف لا ءىبشنلا جاينحا

 لصح اهك دجيي ل نآ زاوج عم أدوجو_م لصح لق هنأل ةلعل

 ىلع انقكسا اذا ناتفصلاو كجوي ال نأ زاؤج عم ادوجوم رقولل

 لتامتلا مكح َ امهذأ ىنعمل ى كالا ف 0 زفص ىو دحلاو دجو

 بجو فااليخا ىلا لصوتلا 3 فان أ زوج ل بعيد

 لح ىلع نينتاذلا ىف نقحكتسا اذاف اهقاقكحسا ةيفيكب نوكي ةفضلل

 ورطلل نوكي نأ بجوي اذهو فلتخ نأ حمصي ال بجولاف دحاو

 كناذ' ىلع هموليو انتي ال ام ثودح. ىلا ىذوي ىتح ىرخأ ةلع

 دك لخلل ارفيج .ءانوك هدتع ددعباي ام كدتبا ى رمولل نوكيا نأ

 نوكي نأ بجيف رمتسا اذاو ةلعل راط ار فوج هنوك نأ ليقت ىتح

 مدلكلا اذه ال هلو 26 ل ةداضم ىرخأ اع لجأل ارمتاسم
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 : | انتقل كم ماننغالا ضعب ع نول فولو هيلع هاندروأ امم رثكأ كيكرلا

 هنع بارضالا هقح نم ناكل لهجل اذه رهظي امبر

 ئفتتي هنأ رفولل 4 ليقت ناك طايخل '”نيسلل ابأ انضّيش نأ ملغا

 9 ىلا ىلاعت هللا فلك ل ناب غي امنا رهيدل نأ مسقلا وبأ انخش

 ١ كنغلا كلاذ نأو ءانغب ىنغي [344] رهولل نأ انخويش دنعو ةاقبلا

 " فتق نأ ًالوأ ىلغ وبأ انش 'لاتقو لص ىف ال نجمْيَو رول" قاضي

 1 صقن ىم هاليمأ اميف اريخأ لاقو اهرئاس انف نوكي 2 رهاوذ ضعب

 1 انش بهذي ناك هيلاو ('اهرئاسل ءانف رهاولل ضعب ءانف نأ جانلا
 0 هباككأ رئاسو مشاه وبأ

 )0 هللا ةمدعي نأب (""ىفي نأ زوج الومرل نأ ىلع لهي ىذكلاف

 4 ْ هوجو طايخأ يسلا أ نع هانركذ ام ىلع 5

 06-53 لا كك لع الا ءىشلاب ل ارداق رداقلا نبك 5 اهدخأ

 0 رضا الو رخآ هجو 3 هجولا اذه ىع هب فّلعتلا ف ىذدعت ول هنأل

 386 رف ىرسجتو كل هيلع لصخح كحو كب قلعتي و بجوأ

 5 3 لضم نأ عصي ةجو 0 ىلع تاذلاب قلعتي ن | عصي هنأ ىف داقتنعالا

 | نع ىتعت هنأل هيف ةّيضقلا هذه نكس انا داقتعالا ْنأل هيلع
 2 مادغاب فّتعتي ارداق 0 نيك ن 7 3 5 ا 0 7 2

 لاح ©اهيف قودغت“ ال اهقلعتمب خفصلا فلعت ا ند مااا

 كرا هد أ ريك لاقو در هاتف 010856. )2  3186. انغي. 3) 12186. هيف.



 هنأل مادعالاب فلعتي ال ىيرداق اننوك نأ انفرع دقو اهب نيفوصوملا

 هل اًدض كين انا ربع نسا وووعلا مدل وأ حصل كللاذك ناك ول

 مدعل د د10 لعن ىذلاا نيرا اذه نأ لمي نأ دخلنا سيل

 انكي ال زكا بيسي .الا نوكلا مدعن نأ اننكع سّيلو رخآلا ىوكلا

 ناك ول نوكلا نأ كلاذو 56 ملألاو فيلأتلاو .توصلا لعفن نأ

 الو ( ىرطي نأ عصي ا فاقول را نوكلا مدعل ايجوم ايبس

 دجوي نأ حصي نأ ببسلا قح نم نأل لوألا نوكلا كلاذ ىفتني

 نأ بجي ناك هنأ | اهنمو كيلوتلا "نم ءعئنمبف ضراع كانه ضرعبو

 ىلع رمغلا رودقمب نيرداق اننوك قّلعتي 01 او ريغلا لعف مدعنذ نأ عصي

 نأ مص هجولا اذه ىلع هب فّلعتي نأ مص اذاو [873] مادعالا هجو

 دكحاو رودقم عوضوملا اذنه ىلع نوكيف 0 ىلع هب 5

 متص اَّذا تاذلا نأل كلاذ مهانمزلأ امّناو دحاو هجو ىلع نيرداق نيب

 ىلع 0 انآ لع ارجق نم لكو لاا 0 ىلع لصخت نأ

 ةفضطلا لع ايلعج نأ ىلع ارذق نيكي نأ بج نيتفصلا ىذا

 زوج ال ردوذل ارآ قل مالكلا دنع 'بتكلا ق 0 دق اذهو ىلا

 اثم ىحاولا نوكي نأ بجي هنأ اهنمو لعافلاب اعمتج (* نك

 مس 2 عصي نأ بججو الآ ا اع ردقي الو ةايل مادعا ىلع ارداق

 نأ مرح ةايلل ىلع ارداق نوكي زيف هانيب امل اهداججا ىلع ردقي ل

 اناوكأ ةدحاو 8 ةردقب مدعذن 0 عصي ن أ تب 52 اهنمو ةردقلاو

 رثكأب ةقل_عتم ةدحاولا ةردقلا نوكتو الا كلاذك نيكي سبلو ةريتك

 أذهو دحلاو لحم 2 دحاو تلو ٌْق حلاو ةديعا نحاو هد

 نم ىقبي ال اييف بجي ناك هنأ اهنمو 0 ّق ع انمب زروجج ال

 1) 115ه. ارطي 2) نوكي ةالق 6.



 هبأ

 همدع دّدجت' اذا هيغ ّنأل لعافلاب دّدجتي همدع نب لاقي نأ ضارعألا

 تدح ابيف انلق افك هءيمديع ىدكجل لفافلا ىلا رقتفا هتاف لعاغلاب

 مدعي ال نأ بتحول ةللاذخك نك قلو ركود لعافلا ىل لعحا امنا هنأ

 0 يفكون (ةيفو !ةمدعا ىدسكف امأ لقا ق لعافلا هم3ع 05 2

 هيل ليس ةقبلا نك انفرس كف اف 01
 مودعملا نأ لاقي نأ حصي الف اممدعم هنوكب مودعملل لاح ال هنأ اهنمو

 امودعم هنوكب هل سيل مودعملا ْنَأ متلق مل ليق ناف لعافلاب لص

 نابكل لاجل امودعم. :هستوكب . ؤدغملل , ناك ول .هدتأ نك هل لوك لاح

 امودعم لزي مل ايف ناك هنأ لاقي نأ هريغو [854] رهولل ىف بج

 اهوج هنوك (! هل بجو امك ةفصلا هذه هل تبجو دق هنآل هناذل

 بجاولاف تاذلا ىوس رمأب اهقيلعت ىكمي ل اذا تاذلل ةبجاولا ةفصلاو

 امودعم هنوكب هل 71 ان كلل قاف تادبل نيكي نإ

 هتاذل ال هدوجو ةلاحتسال لزي رل اميف امودعم ركوملا وكي. نأ ذلح

 . نأ نم ىوأ هدوجو ةلاكساب همدع بوجو للعي نأب سيل هل ليق

 امهنم دحاو لك نوكي 0 بجيف همدع بوجوب هدوجو ةلاكاسأ للعت

 نإف هسفنب ءىشلا ليلعت ةلونمب ةلاتعتسالا ىف اذ د هبحاص ىف هلع

 0 ملعلا نأ كلاذو رخآلا ىلع ة:بزم نيرمألا دحأل ليق

 نأ هل ليق. ليلعتلا ىف دوجولاب مدعلا ربتعي 5 بجيذ مدعلاب ملعلل

 الف مولعلا قباطت نأ بجج ال ضعب ىلع اهضعب بترت ىف تامولعملا

 كلاذ .نيبي ميولعلا ئف الصأ ملعلا ىف اعرف (2 امعيبش' ىوكي نأ. عت

 هدللاو هيلع عرفلاك وأ ماسجألا ثودحب ملعلا ىلع عرف هللاب ملعلا نأ

 1) طص 11ه. ةعطلق هل. )2  115ه. صم طهعاط هدد 8ءط01 1 [عوطتنةتن ءط

 065 الآودد ان ة1212565 امهنيب 21115111886206 2715 2203112611516 12111 ع.
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 هل لميل مىجغلا. نأ ىلع اصيأ لدبو ,ماياجإلا دوجول لصألاك ىاعت

 فص ىفنب هقيلعت وكما“ ييضألا- لم مكشا لك 3 لاح امودعم ن ع

 25 خفص اناركا 3 ال من 0 خخ فدص تانكاب فقلعي أ ص ما 15

 لاح 00 هنوكب هل سيل رجاعلا 0 ىنعمد سيل رجلا نأ ىلع .

 نكمأ اذاف هيلع ردقي نأ حمصي ام ىلع رداقب سيل هنأ نمار

 رجاعال تبتن ع ؛ مل خفصلا هذه لاوزد لعفلا رّذعت فقلعي“ نأ

 ىف ريحتلا ةلاحاسا فّلعت نأ ىكمأ اذا كلاذكو لاح ارجاع هنوكب 0

 دعبو «خؤص تابتاب 10 5 [3565] ب مل دوجولا ةغص لاوزب رجول ١

 ادوجوم هنوكب دوجومال نأ امك لاخ اممدعم هنوكب مودعملل ناك ولف ب

 وأ ةدوجوم نوكت نأ نم ودلخ ال تاذسلا نأ رارطضاب انملع امل .لاح 0
 نوكي نأ نم واخ ول تالا ناب فقاعتي ىرورضلا ملعلا 7 ةخمودعم 1 ١

 نس نر ىلخا ل اهناب .ىتعتي الو انبلع» نوكيءال أ ةفيشا ل
 ملعن لالدتسابف ةثلاث ةفص اهل نوكي نأ لقعلا ف روجب هنأل نيكض |
 ٠ انيق ةنوكب مودعملل نأ متلق اله ليق ناف ءاهناوس ةتلات ةفص ال تأ "|

 نيكولا هل لبق ةفصلا كلت لاوز نم رثكأب سيل دوجولا نأو لاح

 نأ 0 ِه الا نوع حلف داجبالا ف رثوي ارذاق رداقلا نيك نأ امهدحلل
 مدعلا ىلا .عيفاغلاو ريثأت ةيبذ رداقلل نوكي ل عصي ىح لاح دوجولا ٠

 7 1 كيقو ةفصلا كللش ىفن 3 دوجولاو ةفص أ اعجار ناك 4

 الا ةفصلا ىفن لقعي الف اهشابتاب ماعلا نط يف فصلا يفنب ملعلا ٠

 ملعلل الصأ مدعلاب ملعلا نوكي نأ روج او اهتابثأ لو انلقع ذأ 2

 داسف هوجولا هذهب تنب سقف ؛مدعلا مث هلوأ ملعن 58 - ل 7

 نأ نم مسقلا وبأ هيلا بهذي امءامأف طايخل نيسلل وبأ هاك

 نب هاندسفأ كقف ةاقب اهل ىلاعت هللا فلخ ال نأب ىفتنت ماسجألا



 ند

 ناك ول انكويش لق كقو ءاقبب ايقاب نوكي ال مسخ را ىلع الكت

 امم :دطاولا ' وكي نأ بجول ءاقبلا هل كنلتك“ ال نأ فتن مسلم

 موكب : وأ بري امذا ليق ناف ةاقب هل لعفي رث اذا مسجتلل امدغم

 فيدو ؟كقزلا قع داق 52 اذا ءاقب هل لعفي 2 نم اذهل امدعم

 ءاقيلا فلخ ىلع ر داق [86] ميدقلا نأ هل ليق هيلع ردقي مث انم

 هتودح لاح ىف ءاقبلا. هل “قلك مث اذا مسكلل اينفم .نوكي نأ بجيف

 تا لابخل قب مرا هلو نع جا 13 ةينقي 5 0 امنا اولاق ناف

 صصي الو 0 ءاقيلا دن كلك نأ 0-7 1

 خص ]ناكل ىنعم ناك ول ..ءاقيلا: نأ لبق نم .انيَب دق مهل ليق .مسلل

 «ةدقذاعالا هنجنو الف .مشلل .ثودح لاح :ىف هقلخ نأ .'كاعت: هللا ب نم

 قيود لاح قى. كلأق

 الف دذجت ال نأ زاوج. عم ادكختم .ناك اذا مسلمل ءافتنا ناف 5-7

 تجكتام نوكي 1 نم دلي »] رثمألا كلاذو كيلا 3 وثوب 2 نم قلت

 يف اقوم نوكي نأ عاصي الف ندتخجم رمأب اسيل ءاقبلا لعفي ال !ناو

 ناك ناو مسجل ءافتنا ىف هانلف ام رثوي نأ زوجج ال ل ليق ناف هئافننا

 بنجاو 'ارداق ميدقلا نك نأ امك فلاي ال * نأب ناوبجن] عجن .اددكتم

 اهددوجنو قدرك هينا كبلاذ عمو .:ءاذتنا ذل .ىكي ّرثو لاخ. لك .ىف

 للم ق تدح ل 5 أ زاوج عم تدح ىكق كلاذ مو عم هدم. تالت

 رمأ ىف باججالا لح ىلع“ هزيكاش ”ناك اذأ ركوملا ىف :كلاذ :انبجوأ امنا هل

 نود ةدكضصلا ةخقيرط ىلع رثوب م امماف ددحتي 2 نأ زاوج عم ذلكتي

 «ليلدلا : لع فوقوم وه لب هيف بج ال ىلاذف:.باكالا

 (: ىنعملا كلاذو ىتعم نوجول ئفتانت ماسجألا .نأ ةاملل نذهب : تبث كقف

 ىتح رومألا نم رمأ ىلا دوجولا ىف نانحت ال اهنالا اهل اذض نوكي نأ بج

  11١ىنعملا ةءطلق ةصن )1
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 نو

 ال. نأ بجوف رىوجالل ٌيضلا ىرج ىرجج رمألا كلاذ كاضي ام نوكي

 3 وسد لا رو دو ىع يشل 5 8 ادوح 1ك 0 ل ةكض لضرب الا 28

 أرهوج نوكي نأ نم ا هل لجملاو هداضي امعم ل جو.ب 5 زوجك «(

 6-1 ىف ال ادوجوم نوكي أ بايدف

 علا ع ندد 3١ 6 ت6 6 د 7 200 هس 3! د ما 6 تت

 رضاوجلا سضعب ىنغي 0 روحو هل“ دنأ ىف 20

 ضعبل أ ءاقي عم

 يقول خيشلا بهذ هيلاو كلاذ روج ال مشاه اببآ نأ ملعا [865]

 ءاقب عم رهاومأل ضعب م نأ زونج :مسقلا وبأ انخش .لاقو.ايناث

 نب نوب هللا جبع ىبأو :دبنبنخالا ”ىَب ركب وبأ بهذي ةيلاو ضعبلا

 ةلكسملا هذهب نوعنشي ام اريتك ( ين داعب مرآ يلعلو ل رمع

 ءانغلا ماكخأ نم وهف لاو اهيف 0 ب كلاذلف انيلع

 يا ىف. نوملكي: فيكق ةانغلا نوئبتي+ ال و

 دحاو سنج انهيِب امب رماوإل نأ ةلئسملا هذه ميحصت ىف لصألاو

 نب سيلف ٌتضلا دجو اذاف اهرئاس داضي سنامل ىف اهّصعب داضي امو

 عيبا ىفتي أ بحذف مب :كتاجس قفني_ عأ -نم ئلوآ اهضعب: نغني

 اظربتك ءارجأ ىلع ىرط داوس لاح ن.م ملعن ام ىرص كلاذ .ىرجو

 سنكل ىف اهل اًذدض ناك اذا هنأ مولعمو ادحاو الح لك ضايبلا نم

 ءانغلا ناك اذا كلاذلف اهرئاس كاضي وأ بجو عبمجل ديبجوك 3

 ىلوأ اهضعب كفي مناي سبل هجم, لع كجو دقو اهلك رهاوجال اذض

 عيملل ىفني 1 بجاولاف رخآلا ضعبلا ىغني 0 نم

 1) 355ه. نييذادغجلا .
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 امك صصخ# ريغ نم مهوج نود رهوج نصتخ نأ وزوج ليق ناف

 اومود نوميق نولوقك' امةاهدم فنين لل > ريتك لا كلا كدانع د
 قاكي :ام :كلاذ .ةلمجع “ىف نأ ىف ةريثك .تادامتعا :هنيف لئعجو امجاح

 ام كانه سيل مذأ عم ىقابلا كّلويو عنملا ليصغ كلوي الف مزاللا

 هلك بلتكالا ىع كاوتي هنا اندنع جحصلا نأ هل ليق هصصخا

 نأب ءاوهلاب عنملا لصخ دق هنأل رجل عجارتي امْناو اهانركذ ىتلا ةلعلل

 نولوقت ام لثم !ذه ليق ناف ««دريف هلجدل دكني ىتح رجال هطغضي

 هل لق صصخ# ريغ نم ندعي نود ةرحق ضعب صقني هنأ بعتلا يف

 اف ةدئاز *ينب ىلا. يانج ردقلا 3 كلاذو [8736] اصصخ# كانه نأ
 ع

 ةردقلا 0 جاناكأ امو بعنلا ىنع لطبي ةردق ضعب هببلا ١ جاتك

 نجوي داو 6-0 لت انيك كباذ: عقلا لك كولا قاب ىلا

 ُط كلج روت لبك ناف ءردقلا نم ءارجأ خانم ند دحاو ءبج ىف

 ريغ نم ىرخألا 3 جبقت اهادحا تناكل ناتايح دحاو لكم

 امهب ىوقي كار ل 3 02 احب امه جحصلا دل ليقف لوصف

 ىلاعت هللا امهقلخ وأ ىيعانف نع 3ك ىتمو (2 ضرع كلاذب فلعتيف

 هذال ىناثلاو هيف ةىتاف ال هذا اهدحأ امأ ناجقي امهلك نأ باولخل ن ءراق

 ضعب .باوذث (ة طيبك ةيصعملا باقع 7 لبق ناف «يبقلا ى ع يمت 7

 كلاذو اصصخ# كانه نأ 5 ليق صصخ# ريغ نم ضعب نود هقكتسا ام

 هللا هدجوي ىخلا ا ىلاعت ميدقلا هراتخا ام ىلا هب عجرملا وأ

 مثيجفلا لا ويف ناف «هدجيي ال ىخلا ردقلا نم لوأ, نوكيؤ نجوي

 ليق ةلعو صصخم ريغ نم لح نود لحن ىف داوسلا دجيي ىلاعت

 كلاذ عمو لاكملا نم دحاو ليكر لكي نأ عدص ول كك ناك امذا هل

 1) ة[وه. هطصم 1385010: 71611. د 19ةوه نانسكع. 2) 11 ضرع.

 3) ال[ةء. طي .



 ان“

 الف هزيغ / يف نجوي :خرأ لاكتسا اذا امأف ضعب نود“ اهضغن لَك هناف

 ناضي نأ نئف هنأل لالا لت 8 سبك نيل زا 0

 خافنص نم س.كعلاب اههدحأ خفرص نوكب ن 1 امهدحأ نيرمأ قاري كرب

 ةلذيب ع ىش فلآ عم لصح هذاف هدوجوبك هدوجو نوكب للا ىلاثلاو رخآلا

 يف لوللل ساو عيململ ىف. مثاق ضغبلا ئغني نأ بجي هل اف ةفصلا

 كلاذ أ لاقي قو زوجي ىتح ذاصتلا :للعي انك «جوب للعم لصألا

 سيلا“ لْيق ناف «عيملل لك نأ بجيف ءاوس ىلع :لاحللا' عما لطح اذا

 ةذم ١ يصي 6 'عض رخآلا نود نيدضلا 52 رداقلا كجوي 2 روج

 و [32 5] زوجي 0 ملف سصضق وبغ نم اههنم' دحاو لك تاجيل

 هل لايق صصخ# ريغ ىم ضعب نود رعاودل ضعب ئفني ءانغلا نأ لاقي

 0 بجوم ماب للعي 7 نكمي و ارداق ةنوك وغو اصصخ# كانه أ

 تافيلأتلا ضضعب سيلأ ليق ناف «شقنلاب رداقلاب ةقاعت ىلع دوعي_كلاذ

 32و اصصخخ/ كانه (غ أ مل ليق 96 الو (ضعد نود لكلا نع ىغئتني

 ىقتنا اذاف ةريغ اسهييبلا جان ال ةرواجم ىلا لمح قيلت, لك ىوأ

 امو قكبت ققيلاتلا دم ل جانحا اف ضعب نود تأ رواجا "ضعي

 ةدأر ع سما الكبق قخ ل ةرواج ءاقيذ ىف بلا مدع م

 2 هريغ عم اهلاك ذعم اق 1 ناو هرهغ نود دارملا اذهب فلعنت

 ةريغ عم اهلاك- هع. اهلاح تأ - ىف ترق ام نئيلع رمألا سيل غل

 ىف.لاقي ”نأ نكمي الو اهسنج' بلق' كلاذ“ ىف : ناكل كارما اذه ريغب

 ءاوجأ ىلع قراطلا, ضايبلا- نوكي نأ زوجي ال هنأ انيبأ امل كلاذ:: ءانغلا

 اذه .ئقن.هناذل هنأ .لافيو سعب, نود داوستا نضعب ىفنت داوسلا ئإ

 لاش ىف ببسملا اذه و بيبسلا سبيبأ لييق زا ( ريغ 3 رو

 عسا 7 986-9 هل 1 نقيس ا نأ قوكمي 5 هات 5 مأو



 ا/ا/

 اذهب كقلعت ١ لكلا اذه ىف تقولا اذه ىف ةرهقلا نأ وهو. نصصخ

 لطب ةاوسألا هذه عيبج ةلمإلا ,ىفو ؛هلثمب فقّلعتت ملو اهيلع ه:امل

 ام ىلع اسايق مص ول رهوألو ءانفلا :ئيف هولق "ام نأ وهو دحاو ءىشب

 زتام ىلع نحو اوس ىرطي 5 انضدأ حصل ءلكسملا. "ىف ىف ةوكزوأ

 ريغ نم ضضعب نود, ضايبلا ءازجأ  ضعب ىفني مث .ضايبلا 'ىم_ ءزج
 هوركذ ام ىلع . اسايذ صصخ# .[886]

 اذا ةيحب .ضصتخ هنأ وهو اصص# اهجونء

 5 اع ناك رهوجلا اذه اهيذ لصح ىنلا خيجلا ىف. ءانفلا 2

 ةاوسإلا اذه  ىع .باو اهلكأ) ى ليك ىف هل ليف ميغ: ئغني ع نم ا

 اهنم حصي ام نيبأو نليق ام عينت و .ك نأ انأو انهرتكأ عصي 5 جحدصي الو قظ

 "00 [اهحبم- نافل هي ضصتخ ءانفلا ناكرول لبق نق

 ضصئاصخ نسم هزيغلا عبتلا ليبس .ىلع ال ةهج .ىف ءىشلا .لوصح
 لسكاقل 'نأل عصي .ال اذمو  اويكم  ةانغلا :نوكي نأ روج الو ويحتلا

 لع اةلهج ىف .لصح : نأ: ريكلا .صئاصخ_ ئم وه. ئذلا نأ لوقي نأ

 نك ايلا: لغشلا .ليبس ىلع -ال اهيف .ليصح. اذان امأنق. اهل .لغشلا ليبس

 50 ىلع :نوكي . نأب..لا كيلاذ :لقعي ذل نيك ناف ةيف بج ال كلاذ

 دقنعت 5 اك هنأ 5 ققو كلاذ تاق مل 1 ليق ةيكلل لغشلا

 ال ف ناد ولاد ىيبي :ةهج لفاش :عقأ تمتعت رأ ريغ. نم كسلاذ

 لغشلا ؛ليبس :ىلع ال هناذب: ناكم ' لكي "ىلامعت. ميقلا , ّنأ .كقتعا ىم

 ناكل لغتشي نأ ريغ نمو ناكم ىف الا شرعلا قوف هنأ لق نم عيفو

 آل اناوس ىلاعز .هللا فلخ ول هللا .دبع وبأ انخيش لاق دقو .ةهجلاو

 ول هج ىف نوكُي نأ زوو لباقملا مكح ىف ىري ناكل لح ىف
 هليبس ]كنه ام داقتعاف الغاش نوكي نأ ريغ نم.:لص ىف ل دجو

 ب
 5 و

 اننا

 ان

 نا

5 
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 اى

 نِمِب لصفي الو كلاذ كقتعي 0 زوج افدحتأ“ نأ ككلاذ نبي "نق

 لغشي ال هنأ كلاذ عمم كقتعيو ةيسي هارب نأ“ نيبو ةنمي هاا

 نأ ( ريغ ىم رهرجلا ريكت لقتعن نأ اننكمي ال انأ ليق ناف هيج

 نا دل ل اننعم لاك امك ام. ةهقبع رح نفك أ قله
 ةكص نأ امكف هنم ّلعفلا ىقتعن نأ ريغ ىم رداق [883] تاذلا

 هيلا الأ ننتسن نأ روكي الف ارداق رداقلا نيك صئاصخ نم لعفلا

 زوجي الف رحال لضح قلم هج ىف انقك تاكل" نك فلا
 نكشلا ليبسأ لع هني ج> ىف“ هكوك- وأ هلا لايق هنود ىم: تيبتت لا

 هنأ ىيأ ىمف لغشلا ليبس ىلع نكي مل اذا امأف هضئاصخ ىم اهل

 3 : (2 هومثركذ ىذلا دينغتلا 97 ليق ناف هصئاصخ نسم

 لل ك0 لصحم اذهب ملكتي الو ريحتلا صئاصخ نمر |
 60 م 1 كلاذ ىعاري الا نأ بجاولاف ريكتلا وه لغشلا

 الف ريكتلا صئاصخ ئم هريغل عبتلا ليبس ىلع ال ةهج ىف انئاك

 ريكتلا صئاصخ ىم نأ انلوق نأ هل ليق هنود نم تبتي نأ روكي

 نودي 3 ايبا لعشلا ليبس قعده ىف انقك وكي , نأ ةقكلا

 عم نوكيو ةهجنا كلتل الغاش نوكي ال دق هّنأل هسفنب مكحلل اقيلعت

 ثيح لصحي نأ نم هلتمل هعنم نأ لوقن اناف دعبو اريكتم كلاذ

 لغشلا ىلا هب عوجرلا نوكي نأ نم لب الو ريكتلا ماكحأ نموه

 انك ام ليبس ئكلاذكف هسفنل اعبات مكحملا .نوكي نأ مرلي الو

 هيج 'ضتخي ناك ول ءانغلا نأ لاوسلا اذه نع باوجلا ىف ليق كقو

 1) الم2» لقتنعذ 3 هد ةهلتق 010556 همعقس عار 016 ذصح ال1سعد. طتصخولل

 خبج ىف نوكي ل زوجادور لل 23 067 ؟01عهن 8611ه, عمهذو115

 2) 118617. ةورك ف.
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 (1 هيلع رّذعتي امّذاو ماسجألا قلخ ىلع ارداق اندحأ .نوكي نأ بجول

 اذعو اهيف مسجلا فناخ لواك ىنلا خهيج 5 8 كجوي ءانفلا ل اهلعف

 كا انردقل مسجلا دع نرد وحل لوقي 5 لضاقل ن عصي 2

 ناك ولو ماسجألا ضعب ثيح ءانغلا لعفن نأ ححصي ناكف ءانغلا اذه

 انردق ولف دعبو هيلا انيعاد ىوق اذا هيفنن نأ انم حصل كلاذك

 اكلوتنم الا مسلمل لعفن نأ انتم حصي ال ناكل ءانغلا ىلعو مسجلا ىلع

 امل امهل ادلوم دامتعالا ناك [89] ولو :<انغلا كلاذكو دامثعالا ىع

 ناكو صصخ# ال هنأل ءانغلا كلوي نأ نم ىلوأ مسجملا دّلوي نأب ناك

 9 زوجج ناسك مدن ىلع «ةدحاو ةلاح ىف نيدضلا نوع أ بك

 مسجلا لعف ام ىتاتيف ةهجلا كلت ئف ءانفلا ىلاعت هللا فلخ ال

 عبو لاح لك ىلع ماسجألا داجيا انيلع رّذعتي هنأ انملع كقو

 تلا نع نيلونت , نأ بجي :ناكل مسجلا :نلو ول :قامتعالا اف

 هكا يف ب ئم هل ةياهن ال ام دحاولا تقولا ىف دحاولا

 انملع كقو لاكملا مكح بابلا اذه ىف تايذاكملا 5 نأل ةدحاو

 لعفن ن 1 ءةياع اتنديتعا 5 بجول رخال ةياهن ال ممر“ .راك ول هنأ

 جراوكاالا نم هل ظياهذ 9 5 للعفت نو 1 ةعفد هعبمج ىف نيكلا

 00 |[ د توي ناب ناك هم روج نو ول كادسقتلا نا لك

 )8 ردح تايذناحم ىف هدو وأ نم كو هنيس ىف تاينذاحكملا

 آبي انهو :دايتعالا هيج ىف »:لكلا :نأل :ىمدنلا ةكلاق ىف

 ناسف ىعبو تابهجا ؛نئم 00 فاول تاجا رئاس ئف هدّنوي

 بحي ناكف هيف 0 حلوي نأ راج 0 - 3 زاج اج ول دامتعالا

 1) 1186. اهيلع . 2) 1: ىرخأ .



 مع

 كوسجنو ىف ال 58 هنوك وهز دامتعالا مكح ىف طرش ةسامملا نذل

 بييسلا/ ناجو: :مكقتي :نأ .بجي» امك. نوكلا : مكعتي .نأ بحي نول

 نكي نأ بجوي اذهو نوكلا وه, خلا بّبسملا دامتعالا وق ىذا

 الريس: ]نأ :ىرطلا ةذهب .ةلعن نأ نكميف مودعملل اسايمازلل ١

 نهج اضخم ءانفلا نوكي نأ رسرجت عم مسجلا لعفنا نأ زوجا
 نأ: زوج .ال رهيجلاو .ءانقلا نأ“ لاوسلا ىع باوجلا لف. لق 30

 [398] :١ ئينتح تسي 3 رمانب تيسيل ةهجلا نال :ةهجلا ' ىلع ادا

 نأ لكباقللا نأل حصين ل !اذعو 6 .راداضت:د انهت لاقي نأ روك

 لاقي .يرأ روج قير اديجرتم .اًنيبشأ كي: مل" ناو: ٌليقعم رم كلذ 5

 «دهنهج ىف ١ ليصنح اذا و رديجلا كاضي ا هع صيض ءانغلا ن

 هسجوأ تالت لايشلا اذه !ىع باوجلا ىف هيلع كيتعت ا

 قع ردت لقت لجعسي نأ. بجون. هيج ضخ ناكول ةهنفلا ن0

 انملع :ىقو اهيلع .ءانقلا ورط لاح ىف. ئرخأ. ةهج ىلا ةهجلا كلت

 ىلع. ءانغلا هر عم ىرخأ هج يملا اهنع رهيجلا لاقت مضي ذأ

 ارهيجو ةهج , ىف اك:ذ ئلاعت هللا فاخ نأ لونهم هنأل ةيكلا كلت

 نأ 7 كيلاذيف: لتانسلا :نيع. اذم حضي اهكف : ىرخأ هجم ئق

 ولو اهَيف ءانغلا «:فلخاي ءام لاح ئذ 'دهجلا_ كلت. قع رهوجلا لاق

 هيفني: الأ :هيفني . نأ امأ ىيرمأ جحا "نم .دضي ال ناكل. كلا 0

 انكركتم .القتنم امودعم ايفتنم هنيك :عم نوكي نأ بجو هاقن نآف

 دل هيتافاعم ئيف ظرشلا أل وجي ف هفثي ا نو لكلا ١

 ف ال ةذهكفلا كلت ىف انذاك ةورط ليبق: ىم ,نوكي

 ةأفانم: ىف. .ظرشلا ,نأ ) لؤقن امك !اذهمو» هدض عم, .دجمفاالا كلا

 ىف © ٌلكملا كعنلأذ ىف لك نم هدوجو فداصي 5 ضايبال ناوسلا

 هتافانم ىف طرشلا ليماكت دقو رهيجكلل 50 ناك 5 خلاد



 مأ

 فداص دق هنأل ةهجلا كلات ىع لقذ ناو هيفني نأ بجاولاف هل

 ىلع موليف هل هتافانم ىف طرشلا وه اذهو لبق ىم اهيف هلوصح

 لاكم كلاذو القتنم اكركتم نوكي ام لاح ىف هيفاني نأ اذه

 نوكي كك باجولا ةهجك نمتحي ناك هل ءانغلا نأ ىناثلا ةجولاو

 ةلعل نكي نأ زويجي ال منأل هسفن ىف هيلع وه 3 اهب دهصاصتخا

 لاحتسال كلاذك ناك ولو هل ةعبات ةافانمللا تناك كلاذك ناك اذاو

 نوكب نأ زوجي ا ناكف [406] ةفصلا هذه ىف رهيجلا هكراشي نأ

 كاوشلا  ئفانيأ الجال ام نأ ىرت ل ةيجالاا دك 5 انك درحلا

 صتخي نأ اوزوج ليف ناف ؛ديف ضايبلا هكراشب نأ زوجي ال ضايبلا
 ىيلاذ مهن ليك لك ىقدال دكني: ىعم لجل يحلا قلعت ا

 لآ نم ديا ةيحلا قلك ىف ءايفلا لوك جوج ناناسسل 2

 ىف لصحي 5 ت5 اذهو كلا ذهج ىف انكاكا دنوك بدجوي

 عيا نأ لجاسلا نكس نب اهلك ماسجألا ىفني نأو تاهجلا رئاس

 ناو اهرئاسل ءانفب سيل رهاوجحلا ضعب ءانف نأ بهذملا اذه لجأل

 نوكي نأب سيلف انلق: ءانغلا ظهج ئف'لدصاح عملا كتئاذأ نأ لاق

 ىف الصاح ىنعملا كلاذ نوكي نأ نم ىلوأ هلجأل اهيف الصاح ءانغلا

 امهنم ىحاو للك .نوكي نأ بجوي اذهو ءكانغلا لجأل ةيحلا كلت

 هجولاو هسفنب ءىشلا ليلعت .ةلونمب كلاذ ةلاحتساو هيحاص ىف هلع

 دخلا نم ولك لا ناكل ةاهجحب نمي . ناك دن - فلا نأ مكلاخلا

 بجي. لاح ىف ةيجلا كلك ىف. لصح ىف نوكي 'ىأ امأ نما

 زاوج عم لاح ىف خيكلا كلت ىف للصصح دق نوكي 5 اهيف هلوصح

 ةهكحلا كلت ىف لصح دق هنأ لاقي نأ زوجي الو اهريغ ىف هلوصح

 الضاح. نوكي !ىأ بجوي. هكلاذ أل ؛اهيف هلويصنح تحي لاك 3
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 لاعت هللا .كارأ اذا بجي ؛ناكو ةححاو ةلاح ىف ناروج هب ىفتنب

 ةيجح ايهنم دحاو لك صتخي نيءانف قلخضي نأ نيرموج ىفني نأ

 اسنج نايفني نافلتخملا ناسنجلا نوكي نأ بجول كلاذك ناك ولو

 نحيا لاك ىنأل ,ناكض ايهنأ لاقي نأ. نكن الو :الاكم 1فلهو |ةلحاو

 صخةخا دق هنأ لاقي نأ زوجي الو [403] دحاو تمقو ىف نأرعوجلا

 قنا م ءانيب امل ىنعل ةيكلا كلت

 ا باوحْلاَو :لئسملا هذه انقئاخ نم م ةلوسأ نم ةلَمَج ركذ

 ماسجألا ضعب ىنفي نأ ىلع ةردقلاب افوصوم ىلاعت هللا نكي رد ول اول

 ةعيبشلا هذ.ه ودك وب اهدرو «ىلاعت هللا وو هع . ناكل ضعج ءود

 نأ ز كلاذكف ربحآ ارهيمج كجوي الو ارهيج كجوي راجع انيك "1 ان ما
 ع 1 5 552 2

 نأ زوجي امك :نولوقيي 'اميرو -رخآ . ىنافي الو اعوج ىنفي. نأ, زوجي
- 2 2 5 

 ىعبتو ايسج ىنغي نأ وجاب كلاذكف م رك ضيببو مسجلا دوس

 كحاولا :رفولمل نوكي نأ قانتي امك ايفانتم نوكي ال كنلاذ. ْنأَل ريغ

 نأ ٌلوأ هولاق اميف مهل لاقي باوجلا اًمودعم اًدوجومو ضيبأ دوسأ

 داوسنا نيب عمجي نأ .ىلع ةردقلاب فصيي نأ زوجي ال ىلاعت“ هللا

 عم ءىشلا ديجو ليحتسي هذأل ازريجعت كلاذ نيكي الو ضايبلاو

 اي طين دج وياذع لاك :لاجفلا رع ةرحقلاب نفسولاو . ةكبض
3 

 عم ءانفال هقلخق اهلك رعهاوجلا كاضي ءامعلا | 3 لن 5| ىف هانوكذ

 لح ىف .ضايبلاو داوسلا نيب عمجلا :لزنمب 1 رهاوجلا ضعب ءاقب

 6 ةلاحتسالا ىف رخآلا ليبس ك.لاذكف اهدحأ ليحتسي امكف دحاو

 1) 11611. طوووو» كان“ مسج 068 11501: اه سجل 211 16862 111203

- 

 ماتس] 116ه: ةرمسغ ضيبيو اهسج كويل 2) 816» 1016 ةصح 11561. :
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 ننكي رهضجيلا ديجي :نأ هنع,كتاخلاف اهناق هيت اج ا

 همدعو را دجوب الو أرهوج دجوي كل عصي 5 بجيف ل.عافلاب

 داوسلا مكلع ىف نولوقي امك هيبلا عجري رمألا نوكي ءانفلا ورط كنع

 نم ةازجأ ةرشع هيف لكملاو زير ال امكف هيلع ضايبلا وط دنع

 ضعبلا نود لحملا ك..لاذ ىف هدجوي ضايبب اهضعب و 0 داوسلا

 اهدجوأ اذا زيك ال هتاف (ضعد نود رداوجكلا ضعبد لجوب ل زاج

 نك 3 هلع باوجناذ اريخأ هولاق م امأف ضعب نود اهضعب ىنفي "2

 نيدضلا ديجو ةلادكتسال لاحتسا امنا ,ضيبأ درسأ دحاولا لكلا

 داوسلا ليبس اهلك رهاوخل عم ءانغلا ليبس نأ مّكقن اميف انيب دقو

 ديوسأ ٌلكاملا نوك ىف اَنْيِب امكف !اذحاو امهلحم ناك اذا ضايبلاو

 اذيب انك رهاوكلا ضعب دوجو عد ءانفلا ديجو لاح كلاذكف ضيبأ

 نوكي نأ انيب كلاذكف امودعم اديجوم دحاولا ءىشلا نوكي نأ ف

 كلاذ نوكي 5 ةنكاي ل2 هداضي ىذلا رهوجلا عم أدوجوم ءانغفلا

 نوجولا ةفص هل نبتت ام لجألو امودعم ءانفلا ديجو لجأل ردوجلا

 ىف هوركذ ام داسف ناب كقف امودعم أديجوم نوكي ا أدوجوم

 ةخيبشلا هذه

 كّيس ىلع هللا ىلصو ايناث هووكذ ام اًمأف عبارلا ءزجلا ىف ةولتبو

 نيب فالخلا لئاسم ىم عبارلا ءرجلا [414] ىيرهاظلا هاو ديحملا

 ب تمت وم يشر نما خيشلا ءالما نييذادغبلا نيبو مشاه دوب

 ميحرلا ىمحيلا هّللا مسب [413] ىلاعت هللا دحر ىروباسينلا كيعس



 م

 عضوم ىلع عضوي نأ زو
 كلاذ عصي ال 3 نيعجلا نم لاَستالا

 ع

 ا لح ءركجلا ول ىف 1

 صضعب بهذي هيلاو كلاذ زيج ىكق مشاع ابأ [490] انخيش نأ ملعا

 ا اهانْويتك كقو ةلئسم هيف هلو هباكصأ ىم قي

 بهذي ناك هيلاو زوجي ال كلاذ نأ ليقي ئلع وبأ ناك دقو ءرجلا

 انخيش هلوقي 3 وهو ةيسح ةلمتسم هيفا هلو .نفكسا ويا النخب

 لك ان(“ رضنن نأ نكمي ام .ةلئسملا هذع ىف كون كو مسقلا وسدآ

 ىلاعت هللا ءاش نا كلاذ نم مجيحصلا وع ام نّيبذو نيلوقلا نم دحاو

 000 00 ادن ماع نبأ اضيق لاذ دب رضنم نأ .نكمم فلا

 رهوجلا كلاذ ناكف هيلع امه ام ىلع نيلصاح نارموجلا ناذع

 ناكل ( هيلع اه ام ىلع الصح ىل ىتلا ةاذاحملا ف لصح نأ زوجي

 ركقي نأ حصيو الا ةغراف ةهج ال هنأل امهنم لاصتالا عضوم ىلع

 هذه ىف رعرجلا ليصحي نأ زوجج ال ناك ولف ريدقتلا اذه اهيف

 امكو تايذاحملا نم ءىش ىف لصخحي نأ زوجي ال ناكل ةاذناكملا

 هتكات  نارعبجلا ىكي مل ىنم ةاذاكملا هذه ىف لصحي نأ زوجك

 كلت لاح نأ لَجأل هتكت اناك ناو امهيف هلوصح حصي نا

 ال اهيف رهيجحلا اذه ليصح خكاص 0 خ-غراف اهنيك ىف ةاذاحملا

 9 نكميو دك انوكو الا هتكت ,نارفوكلا .نوكي ناب ريغتت

 000 دل انلإأ مث ك2 ءاوجأ ةعبرأ انضرف ول اضيدأ لاقي

 0 نأ نكمل نيقرتفم نافرطلا ىقبيو ط.سبلا ىف نيخللا

 1) الكفو. كيصمت. 2) "0ص ككلاذ ناسكذ جن ج8 010886. 3) هاتف
.0006 



 ع

 كلاذك ناك اذاف نيفرطلا نم ادحاو ىقالي هجو ىلع ال ايهطسو ف

 نيفرطلا 0000 لصتا ىذلا رهوجلا ةاذاح نم طسقل الغاش ناك

 الصتم ناك كتاب خآلا رهوجلا ةاذاح نم رخا طسقل الغاشو

 « «سفذ رهيخل ىف م مصي ةاذاكملا ىف كلاذ حصي امكو و خلا فرطلاب

 كل ناكو طخللك ءزجأ ةتلث انرقش ول اصيأ لاقي ا

 كيرحنت رودقملا اهيواستم نارداق لواح كقو رج نيف طلا ىم دكحاو

 نأ مصق نأ بجول :طسولا ىلا نيعرجلا [ىم 4201 لكلا لك

 لاقي نأ زوجي الو طسولا كلاذ و تي يخي لك لحا

 ءبجلا اذه دايتعا نأل هناكم ىف ىقبي ىنيعرجلا نم دحاو لك 8

 كلاذ ناك اذا الأ هيفاكي رخآ دامتعاب كيلوتلا نم 57 وكيل

 امنا ايهدحأ 6-5 نأ كلاذ ىيبي دامتعالا اذه لكم ىف دايتعالا

 رثكأ هلكم ىف كلوت نأب كيلوتلا نم رخآلا دامتعا عنمي نأ روج

 3س انا دنألا ىع دكّلوتي ام لثم وأ رخآلا ىع كّلوتي امم

 ريغ نم عنبي نأ زاج ولف كعبو نييقالتم نييسج لقن ىف ناعنامتت

 ىف هلعف ىذلا ثكابتعالا عنمي نأ مححصي نأ بجول سامتلا فيرط

 ةفاسم-دتيبو : ىدبب "ناك" ناو“ قيلوتلا نم. ردا مسج قاينعا قدك

 نع دفا تيلوعلاو اقدح 5 ال هنأل ناعنامتي انا ليق ناف ةديعب

 ىلع ادّلوي نأ نم عنمي عنام ال هل ليق امه ينو يكل لارا فل

 هذه دكوذ امثاو حصي مل ( ديعب بعذم الا (' هانركذ ىنلا حلا

 ةلدآلاو ةلدألا ىلع ىنبث ب_ءاذلاو 50[ كلاذ تال ةلالدلا

 رذعتي نأ 2 عم ول اذه ناف عبو بعاذملا نع د

 نم ىلوأ ديجيلاب نيّتصلا دحأ نوكي ال هنأل ىفاسلا ىلع لعفلا

 1) كوه. انركذ. 2) 119867. لعد.
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 ىقالت ال ةنجو ىلع تاعبرم عبرأ انركق ول سيلا ليق ناف رخآلا

 0 ةعبرأ اهيلع كيتعاو ةغراف ةعيم رادقم امهنيب ل اههنيب

 مل ناو اهنم ءىش كيرحن رّذعتي هنأف هتاودقم تواستو نيرداقلا

 و ليق اهتاذاح ىف اهنم 000 لك (ىقسو ىالت امهنيب وكي

 نكر يطل ول كلذكو كلاذك (:اعدجنو اهناكرأب ىفقالتتا نأ نم كب ال

 ناك اذاو هيقالي اسم ردقب رخالا ىكر ثوسأ دادملاب اهنم ساو لك

 نب ةدجلا نيذه ليبس ك.لاذك سيلو عنئامتت نأ خص [436] كلاذك

 لآ ا ؟اكنامقي يفيكف -نايقالتيااال انتل : نيفرطلا- ىلع ىيخللا

 علضلا .ئم ليطأ هناك ىري نأ نم دب ال ةعئرملا وطق نأ اضيأ لاقي

 ةلعلا نأ لاقي نأ زوج الو امهناكراب ىقالتت امهنأل كلاذك ناك امناو

 ىلع ىو رثكأ رطقلا ءارجأ نيب ىذلا . للخلا ْنأ ىلع ةروصقم 8

 هانركذ ىذلا (” ليلعتلا نم عنمي 'ال ليلعتلا اذه 5 ياوعنالا ليبس

 اذا تاعبرملا نأ ملع د هبشأ عبرملاب ءرجلا ةظعيه نأ ىف ةهبش :

 كلاذكف اهناكرأب ى فالتت نأ ىم لب الف ككلا كلاذ ىلع 00

 رجا عرج عضو نأ 28 هينا  اضدنانواك وب ءازجألا لاح

 دعبو لاضتالا ليجأل كلاذك ناك امثاو تمسلا كلاذ ىلع امهنيب

 ةلونمب بعصضتي هنأ ىف رطقلا تمس 0 نايادلل عا اوجأ كيكفت اف

 ىف بعدصنب ام ال هنأ لاقي نأ زوجي الف ميلعم علضلا تمس 5

 05 راسك 5 00 0 0 0 ك.لاذ نبي :قكلانو

 لاصتالا عضوم ىلع غضوي ىذلا حلا ةلونمب ضعبلاو الا كلاذك
 ع

| 
 ن

 فرتضدع باف هي 55

 1) زعوصص هسعط اه«دكب طمتفؤوم. 2) 1هد الا هس ه5 0



 ملال

 0 ور ىصضت#ب كلاذ أ و رخآلا ليقلا دب رصني ن 6-0 ىذلاو

 ءولْل كلاذ نم اردق ىقالي نيءزللل نم دحاو لك نأ ىرش الأ ول

 وهو كناذ ىلع هلا> كيزي ال ناكل فّضنت ولف رخآلا هيفالي ام ىوس

 وه 856 ىلا نم دحاو ليك نو اردق ىقفالب نأ ىسم لكَف ل اضيأ

 هككونلا اذه( ىلع ضرقعي ني نكمبو وه انك ءيجلا ردق نم لق

 اطسق ىقالي هداف لاصتالا عضوم ىلع عضو اذا ءرجلا نأ لاقي نأب

 هسفن :ىف اًنرجتم جلا نوكي نأ. ريغ نيم امهنم طحاو لك ىم

 اطسق امهنم كحاو كك لغم نيناج نم ناءزج ءارقتل لفل ينك

 كلاذف انحماه [435] عانتمأ عفو ٍِط هاوس ىكمي الو ليقعم وهو هنم

 نم نيبعز كالا «ناقالم نوسكش نأ زج الو جابك ىنعملاف الو 5

 عضوم ىلع 0 عضو ليمس نك ذاذكف ءيجلا ىرجتل ةيجوك نيتهج

 نأ. بجوي- آل روج ال كلاك نأ ليف دقو" « نيوحلا نسا لاضتالا

 نم دطسق رادقمب هلقن انردق ول انال نادض نانوك ءرجلا ىف نوكي

 كلاذ مص اذاو الوأ انك“ نم: هيف - امض 0 قاف 0 دكعحأ

 رخآلا ءرجلا ىم رخآلا ردقلا كلاذكو هذح ىلع هيف 0 تابخقا

 هذه .ئف عضوي نأ زوجي نجلا نأ انْيب تق انا لاقي ناب كلاذ

 نأ ينجو“ اهك اهيكب عضو ولو يقم ناهز ةيوكي امل 1 تالا

 ةوفخاو فاذاحملا - نألا قيحاو. نوعا للكيك ناديمص قانوكا 2ك 1

 بولا راج ول قذلذ قابل 2 ءوستخ أل ا ءراك اذا كلاذكف

 1) 15. ىزجان . 2) ؟ءط]غ آند 11.
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 ذخأي 0 ىلع 50 0 سم كد افصن رخآلا ناو انيقك اههقححأ

 ردق اههلدخحأ م وأ عابرأ كن تالت رخآلا نمو عير ر لك ليها نم

 ىينوكلا لحال هديملوذنل ةايؤم ال هنأل سامخأ ةعبرأ رخآلا نمو سم

 نوكأ رولا ىف عيتجت نأ بجوي اذهو رخآلا نوكلل طيلوت ىلع

 نأ ى د و د اذه لقب كمي الو اولاق لاحم كلاذو ةددحاو لات ىف ةداضتنم

 تايذاكملا بوقأ 5 هلكم يف نوكلا كلوي دامتعالا نأ ملعن ام ىلتم

 8 جيردتلا لع هيلي امين عك دءاكام اهيف ليصح ىنلا اةاذاكملا - نم

 نم ىناثلا ناكملا ف لصاح اهانروص نيذللا نينوكلا نم ىحاو لك

 ناب هيلع ضرقعي نأ نكميو دابتعالا للكم هيف لصح نئتذلا ناكللا

 ناك نيتاذاكملا نيتاه ىف نيوجلا نيذه لوصح لبق سيلأ لاقي
 اكل نارفوج هت ناك ول لح ىلع رفولل لصح نأ :نكني [44]

 نيم ع 5 عضم را ا 0 يلا هم ءانتمالا :ىكبيا الون (لاصقاألا عض لع
 ال هنأ ىناثلاو رهيج اهيف لصح .نأ زوجيو آلا ةغراف ةاذاحم ال
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 مزل كلاذك ناك اذاو لاصتالا عضوم ىلع ناكل ناوهوج هتك لصح

 رقوللا كالاذ ىف, نوكلا كلوي“ نأب سيل دامتعالا :نوكي نأ هروقن :اميف

 قفل م افصنو ةاذاحن ىم اغصن نحل ناَع نوكي ىذلا كح 0

 ! © كح ىلع رمرجل اناكم نوكي نأ نكميو الا ةغراف ةاذاحم

 رهيجلا ىف لصح نوكلا [ذوت نك لبق نآف رخألا هيجوللا ىم كو

 ليق منع كلوتي اميف كلأذ ىكمي امذاو داهتعا نع كّلوتِي الو_ ءادتبأ

 ناوكألا نم سنج الو دايتعالا نع 6 5 نم عنمي ىذلا ام هل

 امْثا اضيأ نح لوقن اناف دعبو دابتعالا نم دوني نأ زوججو الا

 1) كنوع 261ع6 آس 1١ 5- ىلع رهبجلا لص 5 نكمي الو

 قيضتالا عضوم ىلع ناكل نارهوج هتحت ناك ول. 2) ةهطآغ ذص اكو.
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 نيكب نّيوصلا نم لاصتالا عشوم ىلع رهرجلا لصح نأ رّوجن
 تلق ايك ةلقنلا ةقيرط ىلع.الو دامتعالا نع كّلوتي نيكي ال أدتبم

 انعفر مك طفل لكم ءارجل .ةعبرأ انعضو اذا اضيأ ليث كفو 1 0٠١ ١

 ّقح ىلع ءزرج عضوي نأ زوجج ال هناف طسوولا ىف نيخللا نيرو
 نين ىلا. للكل نيكي نأ بجوي كاذ نأل امهنع اًذحاو كلا

 اذهو ءرج رادقم ىم لقأ ءانغصو قكلا ءوجلا نيبو نيفرطلا ءازجأ

 نوكت وأ مص امك 2ىش وحلا نم ّلكأ نوكي نأ حشا 0

 ناب كلاذ ىلع ضرتعي نأ نكميو ءسج ةاذاحم نم ّلقأ هتهج

 ءرجلا نم ّلقأ نوكي نأ حصي سيل هنأل مكنم ىوعد اذه نأ لاقي

 للخ .نوكي نأ مص ناو ةلئسلا هذه ىف مكفلاخي نم دنع 2ىش

 [445] وعملا نيامالا) يخت نسب مكعوكاف رهوج ةاذاكم ىم ّلقأ

 ىف عضوي نأ زوجي رميبجلا نأ افيد اخف اناف لعبو نيعزانتي اهيف

 مزلي ال مث لاصتالا عضوم ىلع ناكل 000 تكتب ماك ون ب2

 ءانلق ام كلاذكف ءىش ءجلا نم لقأ نوكي نأ روج نأ كلاذ ىلع

 د مالك نااوج رس أ متلق اذا اضيأ لاقي نأ نكميو

 - م ليما نأ اولوفت "وأو نع كي الف تانج .سس نم!ةلاخا

 م اذأو 2 وزجان أوزوجحأ نأ بجيف كلا سفن نم ّلقأ تاهكلا

 0 مزلي ال كلاذكف ءرجلا 0 وزجت ليقلا اذه ىلع مكمولي

 نايوجلا نم لاصتالا عضوم ىلع عضوي نأ زوجي ءرجلا ْنأ ىلا

 هذهب ناب دقف عج ىم ل ءىشلا نوكي نأ عصي هنأ ليقي أ

 مشاه وبأ انخكيش هلاق ام عيحصلا نأ ةلمجلا

 1) 15. هدوجكاذ












